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DISCLAIMER

bentang hidrologis dengan Taman Nasional Berbak Sembilang (UPT  
KSDAE),  namun  berada  cukup  jauh  dari kawasan Taman Nasional.  
Para  pihak  yang  terlibat   dalam proses  penyusunan,  selain para 
peneliti  Balai  Litbang  LHK  Palembang  (UPT  BLI Kemen-LHK) dan 
KPH  Lalan Mendis, juga pihak Manggala Agni Daops Musi Banyuasin  
(sebelumnya   dibina   oleh  BKSDA   Sum-Sel/ KSDAE).   Akan  tetapi  
pihak  TN  Berbak  Sembilang  dan  BKSDA  Sumsel  selalu dilibatkan 
dalam  proses diskusi tingkat provinsi oleh project KELOLA Sendang.

Prov.   Sumatera  S elatan).   Lokasi  tersebut  meskipun  dalam  satu  
Gapoktanhut  Berkah  Hijau  Lestari  dan  KPH  Lalan  Mendis (Dishut  
diangkat    adalah     areal     kerja Perhutanan     Sosial     Kemitraan  
dikonfirmasi    dengan    kasus    lapangan.    Kasus   lapangan   yang 
basis  kajian  pustaka  dan pengalaman para penulis, kemudian 
Proses  penyusunan  buku   Regu Peduli Air, sebagian besarnya ber-
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Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
limpahan rahmat sehingga buku Regu Peduli Air (REPAIR) Gambut 
akhirnya selesai disusun dan diterbitkan sebagaimana kita harap-
kan bersama. Buku ini memberikan gagasan tentang pembentukan 
Regu Peduli Air (Repair) gambut yang hadir sejalan dengan peman-
faatan lahan gambut, gagasan baru restorasi gambut, dan karhutla.

KELOLA Sendang (KS) merupakan sebuah proyek kerjasama antara 
berbagai pihak yang diimplementasikan di lansekap Sembilang-
Dangku di Provinsi Sumatera Selatan antara tahun 2016-2020. 
Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan suatu model imple-
mentasi pembangunan hijau melalui kemitraan pengelolaan yang 
berbasis kepemimpinan pemerintah (government-led project). 
Lanskap seluas 1,6 juta hektar tersebut merupakan sebuah lanskap 
yang kompleks dan merupakan mosaiks yang terdiri dari berbagai 
macam peruntukan dan penggunaan lahan, termasuk kawasan 
konservasi dan lindung, areal konsesi perkebunan kelapa sawit 
dan hutan tanaman, serta wilayah kelola masyarakat. Kawasan ini 
juga terdiri dari berbagai macam ekosistem yang unik, termasuk 
kawasan lahan gambut di pesisir bagian timur Sumatera Selatan, 
serta merupakan habitat penting bagi berbagai macam satwa liar 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Inggris 
melalui United Kingdom of Climate Change Unit (UKCCU) yang 
telah memberikan dukungan sehingga buku ini terbit serta para 
penulis maupun semua pihak yang terlibat dalam memberikan 
sumbangsih pemikiran dalam penyempurnaan buku ini.

COUNTRY DIRECTOR ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON-

                                             KATA PENGANTAR

                                      INDONESIA PROGRAMME

saat ini maupun di masa yang akan datang.

dan   kaya   akan  keanekaragaman  hayati,  dan  karenanya  perlu 
dikelola  secara  arif  untuk  kepentingan  masyarakat  luas, baik  
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beri informasi yang baik berdasarkan pengalaman dalam pengelo-

Dr. Dicky Simorangkir

laan air di lahan gambut dan pendekatan lanskap pada khususnya.

Selamat menggunakan buku ini dan semoga buku ini dapat mem-
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Mengenal kemitraan pengelolaan lanskap Sembilang Dangku 
(KELOLA Sendang)

Sebagai proyek  percontohan di tingkat lanskap, KS bertujuan 

Tata kelola pendekatan lanskap menempatkan pemerintah sebagai 
pihak yang memimpin (government-led) karena pendekatannya 
yang holistic dan mencakup aspek kebijakan yang menjadi pilar 
bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan di tingkat tapak. Pemerintah 

(PSC) yang terdiri dari unsur Kementerian Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan (KLHK), Badang Restorasi Gambut (BRG), Kepala BAPPEDA 
Provinsi Sumsel, Perwakilan Kabupaten, Perwakilan Konsorsium 
(ZSL) dan perwakilan lembaga donor (UKCCU). Komite Pengarah 

Di tingkat provinsi, Proyek KELOLA Sendang bermitra dengan 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Tim Project Super-
visory Unit dan Project Implementation Unit (PSU/ PIU) KELOLA 

kuat kelembagaan yang dikombinasikan dengan pengembangan  
gambut serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan, memper- 

kebijakan  yang  semuanya  diharapkan  dapat mengurangi emisi  
gas  rumah  kaca  berbasis  lahan. 

konservasi  keanekaragaman  hayati,  konservasi  hutan dan lahan 
tumbuhan  ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat, 
bangunan  melalui   pembangunan   hijau   yang   meliputi   per- 
untuk  mengarusutamakan  nilai-nilai   konservasi  pada  pem-

Tingkat pusat, proyek ini diarahkan oleh Project Steering Committe 

merupakan  pihak  yang  memiliki  kewenangan  dalam  penataan 
ruang  wilayah dan perencanaan pembangunan di suatu wilayah.  

nasional, lembaga donor dan sektor swasta yang relevan selama   

Proyek  KELOLA  Sendang  ini   berwenang   untuk:   mengesahkan 
Rencana   Induk   Proyek   KELOLA  Sendang   beserta  target-target 
pencapaian  proyek  per-tahunnya  (project  milestones); menge-
sahkan  program  kerja  dan rancangan anggaran tahunan proyek;  
memastikan    kegiatan    proyek terkoordinasi    dengan   instansi-  
instansi  pemerintah  terkait,  baik  di  tingkat   provinsi   maupun   

proyek  berlangsung;  dan  mengadakan  rapat  untuk  melakukan   
evaluasi  tentang  perkembangan/ kemajuan  proyek. 
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Sendang. Tim ini dibentuk dengan SK Gubernur Sumatera Selatan 
332/KPTS/BAPPEDA/2017. Anggota dari tim ini adalah perwakilan 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumatera Selatan yang terkait 

Keterlibatan pemerintah juga menjadi penting bagi keberlanjutan 
dari kegiatan di tingkat tapak dengan memasukkan program ke-
dalam RPJMD. Landscape governance yang dimaksud disini adalah 
keberadaan sebuah “governing body” di tingkat lanskap yang 
menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat-daerah, lintas sek-
tor dimana semua isu terkait lanskap bisa dibicarakan bersama. 
Perencanaan yang disusun oleh PSU/ PIU melalui diskusi dengan 

bekerjasama dengan proyek dalam perencanaan, implementasi  

langsung    dengan    pengelolaan    Lansekap    dan   perwakilan 
pemerintah  Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin. Tim ini 

serta  monitoring  dan   evaluasi program  dan  kegiatan  proyek di  
Lansekap  Sembilang  Dangku. 

multipihak,   dituangkan   dalam    dokumen   Masterplan   KELOLA 
Sendang  2018-2020  yang  disahkan  oleh  PSC  pada  tahun 2018.
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Urgensi dan Prinsip Dasar Regu  
Peduli Air (Repair) Gambut

Edwin Martin

“Andai-andaiku antak ka tiduk” [Cerita penghantar tidur]

Ribuan tahun yang lalu tersebutlah kisah dua perempuan kembar 
nan cantik. Orang kampung menyebutnya batang hari, sebutlah A 
dan B.

A dan B terpisah jarak, tetapi mereka sering bertemu, terutama 
pada musim penghujan. Manusia menamakan pertemuan itu 
sebagai rawa. Karena menahan rindu, dedaunan dan ranting pohon 
menumpuk, sebagai serasah di atas rawa, terapung-apung menjadi 
arena bercumbu utusan A dan B. Utusan mereka banyak sekali, ada 
yang dipanggil gabus, keli, tapa, toman, bujuk, selincah, bahkan 
arwana.

Serasah dan air rawa itu tidak mau berpisah. Mereka saling jatuh 
cinta. Mereka menyatu sebagai pasangan sejiwa. Akhirnya manusia 
melayu menyebut cinta mereka sebagai busut.

Selama ribuan tahun busut itu melahirkan banyak sekali anak, 
ada yang disebut ramin, jelutung, meranti, bintangur, ketiau, 
rengas, cindai, dan banyak lagi. Busut dan anak-anaknya ini 
menjadi rimba yang mega. Manusia takjub melihatnya. Mereka 
menyebutnya rawang.

Sang rawang hidup harmonis dengan manusia. Ia menyediakan 
rumah, makanan, obat-obatan, dan kebahagiaan.

Datanglah petaka. Manusia berdandan rapi tiba. Mereka datang 
atas nama kesejahteraan dan pembangunan. Turut serta pula 
keserakahan. Anak-anak sang rawang diambil, ditebang, digeret 
menggunakan rel dan ponton. Suara deru seperti ribuan kumbang 
mencabik-cabik. Tak bersisa.
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Rawang binasa. Mereka potong-potong sang busut dengan besi besar. 
Mereka menyebutnya kanal. Busut berderai air matanya. Anak-
anaknya pepohonan diberangus. Pasangan sejatinya, air, diambil 
paksa. Mereka kini menyebutnya gambut. Sebutan yang ia tak suka. 
Mereka datang berbondong-bondong, ingin memberi anak dari 
seberang, bukan anak sang busut yang hilang. Sambil menangis, ia 
terpaksa memangku si Wit dan Sia, sang anak yang dipaksakan...

Busut murka. Anaknya diambil. Istrinya, sang air dijauhkan. 
Gemeretak amarahnya meluluhlantakkan. Desir geramnya 
terbawa angin yang panas. Teriakannya mendesah panjang, jauh, 
membumbung, hitam putih pekat…

Wahai busut. Maafkanlah kami manusia. Hentikan angkaramu. 
Meski tak banyak, masih ada di antara kami yang sadar bahwa 
kau rindu pasanganmu air. Engkau ingin memeluk kembali anak-
anakmu. Kami ingin engkau damai lagi, seperti rawang yang dulu...

Itulah andai-andaiku. Dianengka iluk, ubat gacang tiduk...[Itulah 
ceritaku. Baik untuk didengarkan, agar engkau cepat terlelap]”

A. Gambut dan Kebudayaan
	 Dalam	 catatan	 etnografis	 penulis,	 gambut	 merupakan	 salah	
satu kata yang biasa diucapkan masyarakat Suku Besemah yang tinggal 
di dataran tinggi Sumatera Selatan. Bagi mereka, gambut adalah sisa-sisa 
tumbuhan resam (Dicranopteris linearis) yang menumpuk dan bergoyang 
jika diinjak. Gambut juga menunjuk pada tumpukan lumut di dalam rimba 
belantara yang membentuk lapisan seperti bantal. Kata ‘gambut’ selalu 
berasosiasi dengan tumpukan sisa vegetasi yang lembab dan tidak padat. 
Gambut adalah fenomena alamiah sebagaimana hutan rimba, sungai, 
dan danau. Sebagai masyarakat dalam kebudayaan pertanian ladang1 

/talang, interaksi masyarakat dan gambut di dataran tinggi tergolong minim. 
 Berbeda dengan masyarakat dataran tinggi, gambut adalah fenomena 
budaya bagi masyarakat dataran rendah sekitar lahan basah. Sebagai masyarakat 
tani ladang, dulu mereka hanya mengenal empat zona ekologi, yaitu talang, 
lebak, batanghari, dan rawang. Talang adalah bagian tanah paling tinggi dan 

  1 Clifford	 Geertz	 (1983),	 seorang	 antropolog	 dari	 Amerika	 Serikat	 menggunakan	 sudut	
pandang ekologi budaya untuk membagi dua tipe besar pertanian di Indonesia; pertanian
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cenderung tidak tergenang saat musim hujan. Talang selalu mengacu kepada 
lokasi untuk bertani dan bermukim. Lebak merupakan bagian tanah yang 
posisinya lebih rendah dari talang. Lebak ditumbuhi oleh vegetasi jenis rumput-
rumputan dan semak. Pada musim hujan seluruh lebak tertutup oleh air. 
Batanghari atau sungai adalah daratan yang paling rendah, berair dan biasanya 
mengalir. Rawang merupakan bagian tanah seperti lebak tetapi ditumbuhi 
oleh beragam vegetasi kayu, berbentuk hutan. Pada musim hujan, rawang2 

tergenang air. Pada musim kemarau, sebagian rawang menjadi kering kecuali 
alur-alur dan bagian tertentu yang disebut lebung. Bagian dasar rawang 
merupakan tumpukan serasah vegetasi. Tumpukan serasah tersebut mereka 
namakan busut, bukan gambut.
 Rawang sebagai wilayah perairan tidak menjadi areal untuk bertani 
dan bertempat tinggal3. Interaksi masyarakat dan zona ekologi lahan basah 
membentuk kebudayaan talang hilir4 dengan sistem mata pencaharian khas 
berbasis air dan bersifat ekstraktif. Pada mulanya penghidupan masyarakat 
rawang adalah bercocok tanam di talang dan bekarang (mencari dan 
mengumpulkan ikan) di batanghari, lebak, dan rawang (Martin & Ulya, 
2017). Pada tahun 1970-an, seiring dengan kebijakan pemberian Hak 
Pengusahaan Hutan (HPH) kepada sektor swasta, hutan rawang turut 
diekstraksi. Mata pencaharian baru menjadi umum, yaitu bekayu (menebang 
pohon dan mengolah kayu). Hutan ditebang pada musim kemarau, kemudian 
dikeluarkan kayunya pada musim hujan melalui parit atau kanal-kanal buatan. 

 Istilah gambut mulai dikenal masyarakat dataran rendah, terutama di 
Sumatera Selatan, pada era tahun 1980-an. Kondisi ini terjadi seiring dengan 
masuknya program nasional transmigrasi di Telang dan Air Sugihan. Lahan 

  2 Bagi masyarakat lokal di dataran tinggi Sumatera Selatan, rawang berarti air yang naik ke  
permukaan/banjir.
 3 Pengecualian terjadi untuk beberapa kelompok masyarakat lokal. Misalnya, masyarakat 
Medak Sungai atau yang lebih dikenal dengan sebutan Suku Anak Dalam (SAD) di Kecamatan 
Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. Mereka tinggal dan mencari penghidupan di 
dalam rawang dan sekitar anak-anak Sungai Medak.
 4 Penulis	mencoba	membuat	varian	klasifikasi	ekologi	budaya,	meminjam	teori	“inti	budaya”	
dari	 Julian	 Steward	 (1955)	 yang	 kemudian	memengaruhi	 klasifikasi	 pertanian	 di	 Indonesia	
yang	disampaikan	Clifford	Geertz	(1983).	Pertanian	talang	hilir	adalah	varian	pertanian	ladang/
talang yang disebut Geertz. Inti budaya adalah unsur budaya yang berkaitan dengan kegiatan 
subsistensi. Inti budaya memengaruhi sistem sosial, sistem ekonomi (cara produksi), sistem 
politik (organisasi sosial dan peran pemimpin), dan teknologi (alat pertanian atau alat ekstraksi 
subsistensi). Masyarakat talang hilir bermukim dan bertani di talang, namun mengambil 
pangan subsistensi secara berkala dari lahan basah. Mereka memiliki organisasi sosial dan 
politik yang khas, misalnya sistem lelang lebak lebung.
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transmigran sebagian besar merupakan rawang yang dikeringkan melalui 
proyek kanalisasi. Sejak itulah rawang dan busut beralih nama menjadi 
gambut. Gagasan bahwa gambut dapat diusahakan menjadi lahan pertanian 
generatif dan permukiman telah membuka harapan baru, sekaligus cara 
berpikir baru bagi masyarakat lokal tentang relasi ekonomi dan kuasa terkait 
lahan gambut5.

 Berbeda dengan kasus masyarakat tani ladang yang tidak 
memposisikan lahan gambut sebagai areal bermukim dan bertani, beberapa 
kelompok masyarakat migran di sepanjang pantai timur Sumatera, Riau dan 
Jambi,  justru telah tinggal menetap dan beradaptasi dengan dengan kondisi 
lahan basah sejak puluhan tahun yang lalu. Kelompok-kelompok masyarakat 
suku Bugis, Banjar, dan Jawa datang melalui jalur laut, menetap, dan bertani. 
Mereka memilih lokasi dengan cara yang cermat, memilih komoditas yang 
telah teruji, dan dalam skala yang masih terdukung oleh alam  (Prasetiawan, 
2010). Pola pertanian campuran pada lahan sekitar pekarangan rumah, seperti 
kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, menghasilkan penampilan 
dan produksi komoditas kopi liberika, pinang, dan kelapa (Martin & 
Winarno, 2010). Mereka membentuk kebudayaan masyarakat tani gambut, 
dengan kekhasan tentang pengetahuan mengelola air.

Bagi masyarakat yang tinggal menetap dengan penghidupan utama 
di lahan gambut, lanskap lahan basah memiliki nilai intrinsik. Sebagai migran, 
mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali berkutat dengan gambut. Masa-
masa awal bermukim dan bertani di lahan gambut adalah pekerjaan sangat 
berat. Selain akses jalur air yang sulit dan terbatas, hasil produksi bertani 
seringkali tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang tercurah. Masa sulit 
tersebut dihadapi selama puluhan tahun, sehingga membentuk pola adaptasi 
dan	pengetahuan	 lokal	 spesifik.	Bagi	mereka,	gambut	bukan	 sekadar	media	
produksi dan reproduksi, tetapi memiliki sifat khas yang harus terus dipelajari 
dalam interaksi yang intim. Masyarakat migran swadaya dan kelompok 
masyarakat transmigran program pemerintah, layak digolongkan menjadi 
masyarakat tani gambut dalam pola pertanian subsistensinya.  

Masalah biaya tinggi dalam berinteraksi dengan lahan gambut disikapi 
dengan pembentukan organisasi sosial-politik-ekonomi berbasis relasi patron-
client. Organisasi paling umum adalah kelompok parit, yang dipimpin seorang 
kepala parit. Setiap keluarga anggota parit tinggal menetap dan bertani pada 

  5 Dari sisi penguasaan lahan, menurut adat areal lebak, rawang, dan batanghari yang diliputi 
air tidak dapat dikuasai individu, karena dinilai sebagai wilayah milik bersama. Penguasaan 
individu diakui pada lahan talang, tempat bermukim dan bertani. Perubahan rawang menjadi  
lahan gambut turut mengubah konsep penguasaan ini.
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lahan tertentu di sepanjang parit utama. Lahan yang diusahakan selalu dalam 
skala luas terbatas yang mampu digarap dengan biaya dan tenaga sendiri dan 
di	 bawah	 kontrol	 kelompok	 parit.	 	 Penghidupan	 spesifik	 masyarakat	 tani	
gambut ini tidak menarik minat masyarakat lokal talang, talang hilir, dan 
urban karena dianggap tidak produktif dan membutuhkan biaya tinggi. 

Perubahan sosial dan pergeseran budaya masyarakat tani gambut 
dan talang hilir mulai mengemuka sejak peristiwa kebakaran besar hutan 
dan lahan tahun 1997 dan era reformasi politik-ekonomi tahun 1998. Faktor 
pendukung lainnya adalah pertumbuhan populasi yang tidak diikuti variasi 
penghidupan non agraris dan dimulainya era booming komoditas. Areal bekas 
tebangan HPH dan bekayu menyisakan pemandangan semak belukar luas 
yang dinilai tidak produktif, tidak terurus, dan rentan terbakar. Pemerintah 
mengeluarkan kebijakan untuk membangun hutan tanaman industri (HTI) 
pada areal tidak produktif dan mendukung pengembangan kelapa sawit yang 
pasarnya tumbuh dan diminati banyak pihak swasta (lihat Koh et al., 2011; 
Miettinen et al., 2012; Varkkey et al., 2018; Wicke et al., 2020).

Era baru penguasaan lahan terjadi di lahan gambut. Cara produksi 
yang dulu ekstraktif beralih menjadi generatif dengan kapital tinggi. Lanskap 
alamiah lahan basah berubah menjadi petak-petak lahan dengan kanal-
kanal drainase. Areal yang dulu dianggap tidak bermanfaat dan tak bertuan 
bertransformasi menjadi kebun-kebun yang dikuasai, sebagaimana telah 
terjadi lebih dahulu pada zona lahan kering. Booming kelapa sawit mengubah 
konstelasi pemilihan komoditas di lahan gambut, dari jenis subsistensi 
dan pasar lokal menjadi berorientasi ekspor pasar global, dari jenis yang 
membutuhkan usaha tani padat karya dan intensif menjadi industri pertanian 
padat modal dan ekspansif. Perkebunan kelapa sawit memberikan harapan 
sekaligus kecemasan. Fenomena ini menarik minat petani (smallholders) 
dari beragam kelompok budaya: talang, talang hilir, gambut, bahkan urban, 
untuk turut menguasai lahan dan bertanam kelapa sawit (Penjelasan lebih 
lanjut fenomena ekspansi kelapa sawit di lahan gambut dapat dibaca pada 
Bissonnette & Koninck, 2015; Hein et al., 2016; Rist et al., 2010; Santika et 
al., 2019; Susanti & Maryudi, 2016; Varkkey et al., 2018). Dalam konteks ini, 
lahan gambut dipandang dalam nilai instrumental saja, sebagai barang modal.

Perubahan diskursus (gagasan) dan nilai terkait lahan gambut 
berujung pada kompleksitas arena interaksi sosial-ekologi. Pada satu sisi, arus 
besar diskursus lahan gambut adalah konversi-pembangunan (lihat Martin & 
Winarno, 2010), terutama pada kebijakan dan praksis taraf tapak/mikro-meso. 
Output utamanya adalah pemanfaatan berbasis lahan. Pendukung utama 
gagasan ini adalah mekanisme pasar. Pada sisi lain, lahan gambut diwacanakan 
dalam kerangka pikir untuk kepentingan yang lebih luas dan global (misalnya 
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sebagai simpanan karbon). Diskursus utama yang diusung adalah konservasi 
dan restorasi (lihat Lampela et al., 2017; Law et al., 2015; Murdiyarso et al., 
2019; Nurzakiah et al., 2017). Pendukung utama wacana ini adalah organisasi 
non-pemerintah, sebagian peneliti pada lembaga penelitian dan perguruan 
tinggi, dan sektor-sektor tertentu di pemerintahan pusat (kebijakan makro).  

Meskipun secara alamiah tetap merupakan zona lahan basah, 
sisi sosial-ekologi lanskap gambut telah terfragmentasi oleh beragam 
kepentingan. Saat ini, paling tidak terdapat tiga kelompok yang menguasai 
dan berkepentingan pada lahan gambut pada tingkat tapak/lapangan. Pihak 
pertama adalah korporasi. Pihak kedua adalah petani swadaya. Pihak ketiga 
adalah pemerintah. Korporasi terdiri dari perusahaan pemegang izin konsesi 
Hak Guna Usaha (HGU) kelapa sawit, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu-Hutan Tanaman, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi 
Ekosistem. Petani swadaya terdiri dari petani dengan penguasaan lahan sempit 
(2 ha s.d. 4 ha) dan lahan luas (5 ha s.d. 100-an ha).  Petani swadaya digolongkan 
menjadi dua, yaitu petani yang tinggal menetap di sekitar lahan dan petani 
yang hanya membeli lahan tetapi jarang berinteraksi (semata investasi). 
Pemerintah yang berperan sebagai pengelola lahan terdiri dari kelompok 
koordinasi pemerintah daerah: Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), Unit 
Pelaksana Teknis Tahura/Kebun Raya dan kelompok koordinasi pemerintah 
pusat: Taman Nasional dan Suaka Margasatwa. Pada kenyataannya, areal yang 
dikelola pemerintah pusat dan daerah tersebut, sebagian telah dikuasai oleh 
petani swadaya. 

Masing-masing lahan dikelola berdasarkan kepentingan dan 
kekuatan setiap pihak, termasuk dalam hal kanalisasi. Tidak ada koordinasi 
dan komunikasi antara pihak, meskipun berada dalam zona bentang lahan 
yang sama. Parsel-parsel lahan dikelola secara parsial. Fenomena hulu 
kebanjiran, hilir kekeringan atau sebaliknya sudah menjadi fakta umum dan 
tidak dianggap masalah besar. Para pihak bergerak maju berdasarkan gagasan 
pemanfaatan lahan-pembangunan dalam basis rasionalitas ekonomi. Dalam 
konteks seperti ini tidak ada lagi komunalitas atau kebersamaan sebagaimana 
masyarakat tani gambut atau masyarakat tani talang hilir. Ekosistem lahan 
basah berubah menjadi ego-sistem kepentingan dan kekuatan. 

Perubahan sosial-ekologis lahan gambut berdampak pada peristiwa 
kebakaran (baca: karhutla) berulang atau sebaliknya (lihat Harrison et al., 2019; 
Medrilzam et al., 2014; Varkkey, 2013). Kerusakan lahan gambut dituding 
sebagai salah satu penyebab utama kerentanan karhutla yang berujung pada 
masalah kabut asap. Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut, yang kemudian diubah menjadi PP No. 57 tahun 2016.   
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Kebakaran besar tahun 2015 tidak hanya memantik perubahan situasi sosial-
ekologis lahan gambut, tetapi juga situasi sosial-politik. Pada tahun 2016, 
pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui Peraturan 
Presiden (Perpres) No.1 tahun 2016. 

Konsideran Perpres No. 1 tahun 2016 secara eksplisit menyebut 
“bahwa	 dalam	 rangka	 percepatan	 pemulihan	 kawasan	 dan	 pengembalian	
fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, 
sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh dipandang perlu membentuk 
Badan	 yang	 akan	 melaksanakan	 kegiatan	 Restorasi	 Gambut”.	 Dapatkah	
pemerintah menjalankan gagasan restorasi di tengah keterlanjuran arus 
utama gagasan konversi-pemanfaatan lahan yang lebih didukung mekanisme 
pasar? Di mana masyarakat-petani swadaya diposisikan atau memposisikan 
diri di tengah kontestasi gagasan tersebut? Mengapa mereka harus terlibat? 
Bagaimana caranya? 

Buku ini akan menyampaikan gagasan tentang pembentukan 
Regu Peduli Air (Repair) gambut. Gagasan ini merupakan kristalisasi hasil 
perenungan atas pertanyaan terkait keberadaan kelembagaan masyarakat di 
tengah arus utama pemanfaatan lahan gambut, gagasan baru restorasi gambut, 
dan carut-marut karhutla. Repair gambut adalah upaya membangkitkan 
kembali kebersamaan yang pernah ada dalam masyarakat tani gambut dan 
talang hilir. Repair gambut lahir dari kesadaran petani swadaya bahwa 
pengelolaan air adalah kunci utama untuk berinteraksi dengan lahan gambut 
secara berkelanjutan (kasus Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, 
Musi Banyuasin). Repair gambut lahir dari rahim pengalaman empiris petani 
sebagai ibu dan gagasan peneliti sebagai bapak.

B. Tragedi Kebakaran Lahan Gambut: Bencana atau Berkah?
B.1 Dari Masalah Menjadi Agenda Kerja    

Istilah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini sangat populer. 
Mesin pencari Google menampilkan 13.800.000 hasil untuk kata kunci 
“kebakaran	hutan”,	 sebanyak	5.860.000	hasil	untuk	kata	kunci	 “konservasi	
hutan”,	dan	hanya	sebanyak	249.000	hasil	untuk	“restorasi	gambut”.	Istilah	
lain yang turut populer adalah El Nino. Karhutla besar biasanya dikaitkan 
dengan fenomena El Nino ini. El Nino adalah fenomena	memanasnya	suhu	
muka	 laut	di	Samudra	Pasifik	bagian	 tengah. Pusat prediksi iklim Amerika 
mencatat bahwa telah terjadi 22 kali fenomena El Nino sejak tahun 1950. Enam 
kejadian berlangsung dalam intensitas kuat, yaitu 1957/1958, 1965/1966, 
1972/1973, 1982/1983, 1987/1988, 1997/1998. Fenomena El Nino seperti 
terulang pada tahun 2006, 2013, 2014, 2015, dan 2019. 
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Karhutla besar tahun 2015 dengan kabut asap berdampak negatif 
terhadap perekonomian Indonesia. Menurut data The World Bank (2015), 
total kerugian yang dialami Indonesia mencapai Rp 221 triliun atau US$ 16,1 
miliar. Sumatera Selatan menjadi provinsi yang mengalami kerugian terbesar 
yakni mencapai Rp 53,8 triliun (Gambar 1). Meskipun tidak seluas kejadian 
karhutla 1997/1998 yang menghanguskan areal 9 juta hektar, kebakaran 
2015 dianggap menimbulkan dampak negatif perekonomian lebih banyak, 
terutama karena masalah kabut asap. Sebagian besar kabut asap tersebut 
dinilai berasal dari karhutla yang terjadi di lahan gambut.

Sumber: The World Bank (2015)

Gambar 1. Kerugian akibat kebakaran hutan Indonesia 2015

Karhutla tahun 2015 dengan dampak dan tindakan hukum (law 
enforcement) yang mengiringinya sedikit banyak mengubah perilaku para 
pihak di lahan gambut. Menurut laporan-laporan media massa, pihak 
korporasi makin banyak yang taat dengan kewajiban restorasi. Pihak 
korporasi menguatkan infrastruktur dan organisasi pengelolaan air (water 
management). Mereka membenahi infrastruktur dan kesiapsiagaan bencana 
karhutla. Mereka mengamankan areal konsesinya dari ancaman amukan api. 

Para pihak berupaya melakukan pencegahan kebakaran dengan 
mengelola dua komponen dalam segitiga api. Konsep segitiga api sering 
menjadi rujukan untuk mengambil kebijakan dan tindakan terkait ancaman 
kebakaran. Menurut konsep ini, proses kebakaran terjadi karena adanya 
sumber panas (api) sebagai penyulut, bahan bakar yang tersedia dan adanya 
oksigen dalam waktu yang bersamaan. Cara sederhana untuk mencegah 
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terjadinya kebakaran adalah dengan menghilangkan salah satu dari tiga 
komponen tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan adalah menghilangkan 
atau mengurangi bahan bakar dan atau sumber panas (api). Adinugroho et 
al. (2004) berpendapat bahwa ada tiga strategi untuk mencegah kebakaran, 
yaitu pendekatan sistem informasi kebakaran, pendekatan sosial ekonomi 
masyarakat, dan pendekatan pengelolaan hutan dan lahan. Pendekatan sosial 
ekonomi ditekankan pada aspek partisipasi masyarakat.

 

Gambar 2. Bagan segitiga api

Terkait kejadian kebakaran di Indonesia, para pihak bersuara sama 
bahwa api dimunculkan oleh aktivitas manusia (Cattau et al., 2016; Cochrane 
et al., 2009; Dennis et al., 2005; Purnomo et al., 2017; Stolle et al., 2003). 
Dalam bahasa populer, disebutkan bahwa 99 persen kebakaran adalah akibat 
ulah manusia. Pada banyak kajian dan diskusi, ulah manusia ini mengacu 
kepada tindakan manusia yang melakukan pembakaran atau mendatangkan 
api, sengaja atau tak sengaja. Namun, jarang ada pembahasan tentang ulah 
manusia yang menyediakan bahan bakar atau membuat suatu bahan yang 
secara alamiah tidak termasuk kelompok bahan bakar kemudian menjadi 
bahan bakar, seperti dalam kasus drainase lahan gambut. Padahal, jika 
mengacu konsep segitiga api, kebakaran tidak akan terjadi jika tak tersedia 
bahan bakar6. 

Asumsi bahwa manusia sebagai penyebab api/karhutla menjadi dasar 
dalam kebijakan dan program pencegahan kebakaran yang dilaksanakan 

Bahan
O

ks
ige

n

Sumber panas (api)

  6 Pada banyak kasus kejadian karhutla, keteledoran manusia yang menyalakan api menjadi 
aktivitas yang bisa disalahkan secara hukum. Sebagai contoh, membuang puntung rokok, 
meninggalkan sisa api untuk aktivitas masak, hingga melakukan pembakaran terkendali pada 
petak sempit lahan pertanian di tengah suasana yang sangat kering sehingga akhirnya tak 
terkendali. Sementara, pihak lain yang menyebabkan melimpahnya bahan bakar (vegetasi/
biomassa) tidak dipermasalahkan
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pemerintah. Masyarakat tani talang hilir dan gambut menjadi objek 
penerima program. Tujuannya untuk mengalihkan praktik padi sonor7 

 menjadi sawah menetap dan mengubah cara persiapan lahan dari bakar 
menjadi mekanisasi. Selain itu, program dalam tajuk revitalisasi penghidupan 
juga	 digulirkan.	 Program-program	 ini	 menciptakan	 aliran	 finansial	
tidak sedikit dan melibatkan banyak pihak. Pendekatan kesejahteraan ini 
dilaksanakan oleh kelompok masyarakat (pokmas) formal pada tingkat tapak, 
dan melalui persetujuan pemerintahan desa.

Apakah agenda kerja pencegahan karhutla dan restorasi gambut yang 
dijalankan pemerintah dan kelompok masyarakat serta korporasi sudah cukup 
memadai? Penulis tidak akan menjawab pertanyaan tersebut, namun fakta 
menunjukkan bahwa pada tahun 2019, karhutla terjadi kembali. Kejadian 
kali ini meningkat dari tiga tahun sebelumnya. Areal seluas 1.592.010 hektar 
dilaporkan terbakar (lihat website SiPongi Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan/Kemen-LHK). Hal ini menunjukkan bahwa gagasan dan 
praktik penanganan isu pencegahan karhutla dan restorasi gambut yang baru 
memang diperlukan, sehingga bisa melengkapi cara-cara lama yang telah 
berjalan. 

     

B.2 Sistem Pengendalian Bencana Karhutla: Antara Pencegahan 
dan Pemadaman

 Pemerintah sudah mengambil tindakan untuk menghadapi 
permasalahan bencana, termasuk karhutla. Pada 2004, Direktur Jenderal 
(Dirjen) Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam membentuk Brigade 
Pengendalian Kebakaran Hutan, yang disebut Manggala Agni. Satuan 
ini merupakan usaha mencegah dan membatasi kerusakan hutan, serta 
meminimalisir gangguan hubungan regional dan internasional karena kabut 
asap. Setelahnya, pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan Undang-
Undang nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana, diikuti PP nomor 21 
tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kemudian 
membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 
2008.
	 Istilah	 “penanggulangan”,	 “pengendalian”,	 dan	 “penanganan”	
bencana	 seringkali	 rancu.	 	 Menurut	 penulis,	 “karhutla”	 sebagai	 bencana	

  7 Bepadi sonor adalah praktik tradisional menaburkan benih padi pada areal gambut bekas 
terbakar. Petani kembali mendatangi lahan tersebut untuk panen pada musim air tinggi. 
Sebelum tahun 2000-an, Bepadi sonor merupakan cara utama masyarakat hilir di Kabupaten 
Ogan Komering Ilir dalam memenuhi kebutuhan pangan pokoknya.
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disebabkan oleh kesalahan manusia dalam berinteraksi dengan alam. Maka, 
istilah yang tepat untuk mewakili upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan 
karhutla	 adalah	 “pengendalian”.	 Jika	 mengacu	 kepada	 Peraturan	 Menteri	
(Permen) LHK nomor 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan 
dan	 Lahan,	 istilah	 “pemadaman”,	 “penanganan”	 dan	 “penanggulangan”8 

sering tertukar. 
 Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla merupakan 
sebuah rangkaian kegiatan tanpa putus (sistemik). Hal ini mempertimbangkan 
situasi terakhir di mana karhutla telah menjadi ancaman serius dan berulang. 
Menurut Permen LHK no. 32 tahun 2016, pencegahan karhutla meliputi 
beberapa kegiatan, yaitu: (1) pemberdayaan masyarakat; (2) penyadartahuan; 
(3) pengurangan resiko karhutla/mitigasi; (4) kesiapsiagaan; (5) pelaksanaan 
peringatan dini; dan (6) patroli pencegahan. Sementara itu, penyelenggaraan 
penanggulangan karhutla meliputi kegiatan: (7) deteksi dini; (8) pemadaman 
awal; (9) koordinasi pemadaman; (10) mobilisasi pemadaman; (11) 
pemadaman lanjutan; (12) demobilisasi pemadaman; (13) evakuasi dan 
penyelamatan. Menurut penulis, untuk kasus di lahan gambut, pelibatan 
kelompok masyarakat dalam kegiatan kerangka kerja pengendalian karhutla 
adalah keseluruhan rangkaian nomor (1) sampai dengan (9), bukan (1) dan 
(2) saja atau hanya (6) s.d. (10).

Dalam rangka pengendalian karhutla, sejumlah instansi pemerintah 
dan korporasi membentuk dan membina kelompok masyarakat (pokmas). 
Kementerian LHK membentuk dan membina Masyarakat Peduli Api (MPA). 
Sementara Kementerian Pertanian yang memiliki hubungan kerja dengan 
Dinas Perkebunan kabupaten/kota membentuk dan membina Kelompok 
Tani Peduli Api (KTPA). Adapun korporasi semacam PT Astra Agro Lestari 
Tbk membentuk dan membina Masyarakat Peduli Api (MPA), Grup Musim 
Mas membentuk dan membina Masyarakat Bebas Api (MBA), Grup Wilmar 
membentuk dan membina Fire dan Free Alliance (FFA), Grup Sampoerna 
Agro membentuk dan membina Kelompok Tani Peduli Api. Dan, hampir 
semua korporasi membentuk Regu Pemadam Kebakaran (RPK).
 Selain Pokmas, berbagai instansi pemerintah juga membentuk dan 
membina kelembagaan pencegahan karhutla berbasis desa. Menurut artikel 
pada situs www.medcom.id, Kementerian LHK membentuk Kampung Iklim 

  8 Menurut UU No. 24 tahun 2007 dan PP No. 21 tahun 2008, penyelenggaraan 
penanggulangan bencana meliputi kegiatan penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko 
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Namun, 
dalam komunikasi sehari-hari penanggulangan bencana identik dengan kegiatan aktif pada saat 
terjadi bencana
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dan	 akan	 membentuk/membina	 Desa	 Rawan	 Karhutla	 (“KLHK”). BRG 
menginisiasi Desa Peduli Gambut (DPG). BNPB membentuk Desa Tangguh 
Bencana (Destana). Kementerian Sosial membentuk Kampung Siaga Bencana 
(KSB) dan Tagana. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) 
membentuk Desa Siaga Api. Grup Sinar Mas membentuk dan membina Desa 
Makmur Peduli Api (DMPA).
 Berdasarkan catatan penelitian periode kejadian karhutla 2016 – 2019 
pada lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin, 
Sumatera Selatan, inisiatif dari berbagai pihak tersebut belum berjalan efektif. 
Mobilisasi pemadaman karhutla dari Pokmas justru lebih sering dilakukan 
oleh masyarakat pekebun lokal, yang berusaha menyelamatkan aset kebunnya 
masing-masing9. Hasil studi kualitatif yang penulis lakukan mengerucut pada 
analisis bahwa telah terjadi bias subjek dan objek dalam berbagai inisiatif 
pembentukan dan aktivitas Pokmas pengendalian karhutla, meskipun tidak 
semua.

Bias subjek tercipta saat rezim kelompok formal berkuasa. Pokmas 
yang diinisiasi pemerintah dan korporasi merupakan organisasi formal yang 
dibentuk berdasarkan penawaran, dengan ketentuan keanggotaan tertentu, 
termasuk persyaratan kependudukan. Pengurus organisasi dipilih berdasarkan 
penilaian subjektif elite, dan memenuhi keinginan birokrasi. Masyarakat 
marginal dari kelompok miskin, tidak berpendidikan, tidak sehat, tidak sigap, 
dan mereka yang sibuk mencari nafkah biasanya tidak dimasukkan/terpilih 
menjadi anggota. Orang-orang yang secara faktual menguasai dan mengelola 
lahan sebagiannya bukan merupakan penduduk desa setempat, sehingga juga 
tidak menjadi anggota Pokmas.

Hampir semua pembentukan dan pembinaan Pokmas dan program 
penguatan kelembagaan desa bertumpu pada latar belakang ancaman karhutla 
(api) dan mitigasi perilaku pembakaran lahan.  Fokus pada api di lahan gambut 
menjadikan lahan dianggap berisiko tinggi dan tidak menarik investasi usaha 
tani intensif, sehingga rawan terlantar. Revitalisasi penghidupan dengan fokus 
usaha di luar lahan gambut yang rutin terbakar, menjauhkan masyarakat dari 
lahan gambut, sehingga risiko karhutla justru makin meningkat. Insentif 
ekonomi atas nama pengendalian karhutla/api bahkan disimpulkan bahwa 
jika ada/banyak api maka akan ada aliran uang. Pokmas dan program yang 
menggunakan istilah api/bencana menciptakan bias orientasi objek.

  9 Catatan	etnografis	penulis	menunjukkan	bahwa	dalam	periode	karhutla	2018-2019,	peke-
bun enggan memadamkan api yang terjadi atau masuk ke kebun milik sendiri secara individual. 
Pekebun khawatir dituduh sebagai tersangka tindak pidana karhutla.
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C. Kelahiran Regu Peduli Air (Repair) Gambut
C.1 Kasus Kemitraan Kehutanan Gapoktanhut Berkah Hijau 

Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Berkah Hijau 
Lestari (BHL) yang beralamat di Desa Muara Medak, Kabupaten Musi 
Banyuasin, Sumatera Selatan adalah penerima Surat Keputusan (SK) 
Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dari Menteri LHK, 
yang diterbitkan pada Bulan November 2018. Areal kerja kemitraan tersebut 
seluas 3.539,64 hektar yang didominasi lahan gambut. Posisi areal kemitraan 
berada di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Permukiman yang 
terdekat dengan wilayah itu adalah Dusun 7, Dusun 5, dan Kampung Orang 
Medak Sungai (lebih dikenal dengan sebutan SAD). Warga tiga permukiman 
tersebut harus menempuh perjalanan selama tiga jam untuk mencapai kantor 
desa, atau dusun induk. Penyebabnya karena akses menuju Dusun 7 dan 5 
lebih dekat melalui Provinsi Jambi, maka warga lokal dan areal kemitraan 
lebih sering berinteraksi dengan penduduk dari Provinsi Jambi.

Lahan gambut yang mendominasi areal kerja kemitraan merupakan 
bekas wilayah usaha HPH yang ditinggalkan sejak tahun 1990-an. Gambaran 
umum lahan pada saat akhir tahun 2018 berupa hamparan semak belukar 
pakis. Sisa-sisa kayu dan tegakan pohon bekas terbakar terlihat berserakan. 
Beberapa lokasi menyisakan tanaman kelapa sawit yang tampak kurang 
produktif. Sejak areal ini mulai dibuka untuk pembuatan kebun kelapa sawit 
oleh para petani swadaya pada tahun 2002, telah terjadi empat kali peristiwa 
kebakaran. Dari semua kejadian kebakaran tersebut, peristiwa tahun 2015 
dinilai paling besar dan merugikan, karena pada saat itu sebagian lahan telah 
ditanami kelapa sawit. 

Dari sisi sejarah pengelolaan, drainase dalam bentuk pembuatan 
kanal menentukan kondisi lahan saat ini. Sebagai areal bekas HPH, pada 
tahun 2000-an areal ini masih berbentuk rawang. Warga lokal yang tinggal 
dan hidup di dalam rawang  adalah orang Medak Sungai yang lebih dikenal 
sebagai Suku Anak Dalam (SAD). Sisa-sisa tegakan pohon yang masih 
tersebar luas mengundang banyak pihak dari berbagai daerah dan suku untuk 
datang dan hidup dari usaha bekayu. Ekstraksi kayu yang ilegal ini salah 
satunya melalui akses dari dan menuju Provinsi Jambi. Umumnya, pohon 
ditebang pada musim kemarau, kemudian kayunya dikeluarkan pada musim 
hujan. Untuk mengeluarkan kayu, para kelompok bekayu membuat kanal-
kanal menuju Sungai Pejudian. Beberapa pemodal untuk usaha bekayu ini 
mendatangkan alat berat guna membuat kanal. Setelah kayu makin sedikit 
dan terjadi peristiwa kebakaran, rawang (hutan rawa gambut) berubah 

               Lestari
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menjadi hamparan lahan terbuka. Beberapa orang memanfaatkan situasi 
tersebut untuk bisnis jual beli lahan. Dengan bekerja bersama orang yang 
bekayu, maka dibuatlah kanal-kanal baru, seperti petak-petak lahan. Hal ini 
menyebabkan gambut semakin berisiko mengalami kekeringan pada musim 
kemarau. 

Pada saat bersamaan di era tahun 2000-an, desa-desa dalam wilayah 
Provinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan di Desa 
Muara Medak mengalami pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas kelapa 
sawit. Paling tidak, terdapat tiga pabrik pengolah kelapa sawit yang berdiri di 
sekitar lokasi. Hampir semua areal di kawasan ini telah menjadi kebun kelapa 
sawit, sehingga dibutuhkan lahan baru untuk ekspansi. Kawasan hutan 
di sisi Sumatera Selatan yang selama ini disibukkan dengan praktik bekayu 
menjadi potensi besar untuk dialihkan menjadi kebun kelapa sawit. Situasi 
ini menyebabkan lahan areal kerja kemitraan BHL secara faktual dikuasai oleh 
para petani swadaya dari Provinsi Jambi. 

Warga Dusun 7 dan 5 Desa Muara Medak datang dan bermukim 
di lokasi sekitar areal kerja kemitraan dengan motivasi untuk usaha bekayu. 
Setelah luas hutan semakin menipis, beberapa orang yang masih memiliki 
modal mengalihkan usahanya bertanam kelapa sawit. Namun, tidak semua 
warga memiliki kemampuan yang sama. Di sisi lain, sebagian besar lahan 
telah dikuasai oleh orang-orang dari Provinsi Jambi. Beberapa warga lokal 
Dusun 7 tidak yakin akan usaha tani kelapa sawit di lahan gambut karena 
biayanya terlalu besar dan berisiko tinggi. Akhirnya, lahan-lahan yang 
terlantar kemudian dijual kepada pihak lain. Pada kenyataannya, komoditas 
kelapa sawit tidak hanya dianggap memberi harapan, namun juga membawa 
kecemasan, terutama bagi warga miskin/marginal. Biaya tinggi usaha tani 
gambut dan ancaman karhutla hanya mampu ditopang oleh orang-orang 
tertentu yang telah memiliki kemapanan ekonomi. 

Situasi lokal di Dusun 7 Desa Muara Medak sedikit berubah sejak 
pemerintah menggulirkan kebijakan Perhutanan Sosial (PS). Areal yang 
disebut sebagai wilayah tertentu yang dikelola Kesatuan Pemangkuan Hutan 
(KPH) Lalan Mendis, melalui fasilitasi Proyek KELOLA Sendang, diusulkan 
menjadi areal kerja PS, dalam skema kemitraan kehutanan. Sebagai program 
pemerintah, skema kemitraan ini adalah formal. Keanggotaan Kelompok 
Tani Hutan (KTH) sebagai wadah pembentuk Gapoktanhut BHL harus 
memenuhi persyaratan administrasi tertentu, misalnya dengan syarat 
kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini menyebabkan para 
penguasa lahan faktual yang berpotensi berinteraksi dengan lahan setiap hari, 
malah tidak dilibatkan, sementara nama-nama asing menjadi anggota. 
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Skema kemitraan kehutanan tetap disambut Gapoktanhut BHL 
dengan sukacita. Proyek KELOLA Sendang mengajak para peneliti dari Balai 
Litbang LHK Palembang untuk turut mendampingi kerja Gapoktanhut BHL. 
Alasannya karena areal kerja kemitraan didominasi oleh lahan gambut dalam 
terdrainase	dan	bekas	 terbakar	berulang,	 serta	dalam	situasi	potensi	konflik	
horizontal. Berdasarkan SK Kulin KK yang diterima Gapoktanhut BHL, 
disebutkan secara jelas bahwa kelapa sawit yang sudah ada di areal kemitraan 
hanya diperbolehkan selama 12 tahun, maka tim peneliti dan Gapoktanhut 
BHL bersepakat untuk membangun demplot (demonstration plot) usaha 
agroforestry non kelapa sawit. Demplot adalah metode penyuluhan pertanian 
dengan cara membuat lahan percontohan. Dengan cara ini, masyarakat 
yang terbiasa menanam kelapa sawit bisa mempelajari pola usaha lain yang 
dianggap memungkinkan. 

Gapoktanhut BHL, didampingi para peneliti, memutuskan untuk 
mencoba menanam agroforestry jelutung-pinang-beragam komoditi penghasil 
minyak atsiri. Petani berharap demplot ini bisa berhasil, sebagai penyedia 
alternatif usaha tani non kelapa sawit. Lahan percontohan dibangun pada 
areal bekas kebun kelapa sawit yang terbakar. Pinang dan komoditi penghasil 
minyak atsiri seperti serai wangi, serai dapur, akar wangi/vetiver, dan lada 
diharapkan dapat mengubah pola penghidupan ekonomi kelapa sawit dua 
mingguan, menjadi lebih variatif dan saling menopang. Interaksi petani dan 
lahan diharapkan meningkat, sehingga mitigasi pengendalian karhutla lebih 
dapat dilakukan. 

Pembangunan demplot agroforestry oleh warga dalam koordinasi 
Gapoktanhut BHL memberi banyak pelajaran. Ternyata, biaya yang 
dibutuhkan untuk persiapan lahan hingga membuat usaha tani intensif non 
kelapa sawit lebih banyak. Tumpukan kayu bekas terbakar yang berserakan 
harus dibersihkan, termasuk sisa-sisa akar pohon besar yang menggantung 
di gambut. Penanaman demplot akhirnya dilakukan pada tanggal 25 April 
2019. Dalam suasana sukacita warga Dusun 7 dan para pengurus KTH-
Gapoktanhut BHL.

Selain itu, pembangunan lahan percontohan juga mendapat ancaman 
lain yaitu ancaman hama babi. Pasalnya, sebagian besar areal kemitraan dan 
lanskap sekitarnya merupakan lahan gambut bekas terbakar yang didominasi 
semak pakis. Masalah hama babi ini diatasi dengan pemagaran dan penjagaan 
lahan sepanjang hari. 

Persoalan lain yang muncul adalah ketika masa musim hujan akan 
berakhir. Pada awal Juni 2019, suasana kemarau sudah terasa. Meskipun 
air di kanal dinilai masih cukup tinggi, tetapi tanah gambut di lahan mulai 
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kering. Tanaman di demplot terutama komoditi atsiri terlihat tertekan karena 
suasana kering. Pengurus Gapoktanhut BHL memutuskan untuk melakukan 
penyiraman setiap hari, saat tidak ada hujan. Tindakan ini berarti menambah 
komponen biaya usaha tani. Pada akhir Juli 2019, pengurus Gapoktanhut 
BHL melaporkan situasi air di kanal sekunder samping demplot sudah 
mulai mengering. Mereka berinisiatif membuat sekat kanal dari terpal, 
untuk menahan air tidak keluar kanal sekunder, dan memasukkan air dari 
kanal primer. Pekerjaan membuat sekat kanal dari terpal membutuhkan 
kerja gotong royong. Memasang sekat pada kanal primer membutuhkan 
kekompakan. Hal ini karena kanal primer digunakan banyak orang dengan 
berbagai kepentingan.

Dengan latar belakang situasi lahan gambut di demplot yang 
kekeringan dan kebutuhan menahan air meningkat, maka lahirlah Regu 
Peduli Air (Repair) Gambut. Ide Repair Gambut sebetulnya telah tertuang 
di dalam Dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) Gapoktanhut BHL yang 
disusun bersama tim peneliti BP2LHK Palembang. Namun, karena kebiasaan 
dan pengetahuan tentang kanalisasi pada usaha tani di lahan gambut, maka 
Repair Gambut belum dapat diterapkan. Warga Dusun 7 bergotong royong 
membangun sekat kanal dari terpal, untuk menahan air sebanyak mungkin 
dalam menghadapi musim kemarau.

Inisiatif warga Dusun 7 untuk mengaktifkan Repair Gambut 
disambut baik oleh pihak ZSL Indonesia melalui Proyek KELOLA Sendang 
dengan fasilitasi pelatihan. Pada tanggal 5 dan 6 Agustus 2019 diadakan 
pelatihan penataan air gambut dan mitigasi karhutla, dengan pelatih dari 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM) Universitas Jambi, 
Manggala Agni Daops Musi Banyuasin, Badan Restorasi Gambut (BRG), 
dan Balai Litbang LHK Palembang. Selain itu, Gapoktanhut BHL mulai 
merangkul dan mengajak petani penguasa lahan faktual untuk terlibat 
di dalam Repair Gambut. Penyebabnya karena menata air gambut akan 
melibatkan banyak pihak, terutama penguasa lahan di kanan-kiri kanal-kanal 
primer dalam areal kerja kemitraan.

Rapat dan pelatihan tata air gambut ini akhirnya membuahkan 
kesepakatan untuk membentuk Regu Peduli Air (Repair) gambut. Repair 
akan segera bekerja bergotong royong memasang sekat kanal dari terpal. 
Beberapa pihak tetangga areal kerja PS bersedia membantu menyiapkan terpal, 
salah satunya adalah PT HBL10. Selain memasang sekat, Repair juga akan 

  10 Areal kerja kemitraan Gapoktanhut BHL berbatasan langsung dengan PT Hutan Bumi 
Lestari (HBL) yang berusaha kelapa sawit campuran dan PT. Rimba Hutani Mas (RHM) 
pemegang IUP-HPHTI dari grup Sinar Mas.
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mengaktifkan patroli situasi air. Patroli ini mereka anggap penting, karena 
kebakaran telah terjadi di Dusun 9. Patroli air diarahkan untuk menelusuri 
kanal-kanal yang tersebar di areal kerja PS. Dalam patroli, regu kecil akan 
berusaha membuat sekat-sekat tambahan, agar air tidak cepat hilang. Selain 
itu, patroli berguna untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya titik api.

Repair gambut yang baru lahir dan mulai bekerja menahan air harus 
dihadapkan pada ujian nyata. Pada 13 Agustus 2019, ketika mereka sedang 
bekerja di lapangan dan mewaspadai titik api yang dikabarkan muncul dari 
arah areal PT. RHM, namun api malah terlihat dari lahan tetangga, PT HBL. 
Fokus kerja menahan air teralihkan untuk membantu pemadaman api. Tidak 
seperti kebakaran 2015, kali ini api bergerak sangat cepat. Tanggal 14 Agustus 
2019, api bergerak menuju demplot. Anggota Repair gambut terpencar untuk 
memadamkan api yang titiknya telah beranak-pinak. Anggota dari Dusun 7 
mundur ke arah demplot. Api dengan asap pekatnya nan tebal membumbung 
di mana-mana. Mesin-mesin air dan selang penyiraman bekerja tiada henti. 
Anggota Repair gambut dengan militansi tinggi berupaya memadamkan 
api dan mempertahankan demplot. Interaksi dan rasa kepemilikan mereka 
terhadap demplot mendorong aksi bersama yang militan.

Tidak seperti lahan lain yang musnah dalam hitungan jam. Areal 
demplot belum tersentuh api pada hari kedua kebakaran. Air yang melimpah 
di dalam sekat kanal sangat membantu membasahi lahan dan bangunan balai 
pertemuan mereka. Nahas, setelah berjuang tanpa lelah, akhirnya kobaran 
api akhirnya tak bisa dicegah masuk ke dalam lahan demplot. Kejadian ini 
berlangsung pada tengah malam, saat hari mulai memasuki tanggal 15 Agustus 
2019. Para pejuang Repair gambut yang sudah bekerja melawan api selama 
dua hari dua malam, diminta mundur ke areal dusun oleh para pendamping. 
Perjuangan belum selesai. Pelajaran cukup banyak didapatkan11.

Setelah kebakaran tidak terkendali, Satuan Tugas (Satgas) 
Penanggulangan Karhutla dari Provinsi Sumatera Selatan berdatangan. Satgas 
bekerja memadamkan api sejak akhir Bulan Agustus hingga November 2019. 
Repair gambut tidak aktif bekerja pada periode tersebut, namun sekat-sekat 
terpal yang mereka bangun sebelumnya sangat berguna sebagai cadangan air 
memadamkan api dan mencegah terjadinya kebakaran gambut dalam. Sebagai 
sebuah kelompok, mereka tetap membantu pemadaman karhutla yang 
mengancam permukiman SAD pada Oktober 2019. 

  11 Narasi yang serupa namun dalam konteks Perhutanan Sosial, dapat dibaca pada Buku 
Menyibak Jalan Memanggul Bekal, 2020.
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C.2 Prinsip Dasar Repair Gambut
Konteks kelahiran Repair Gambut memberikan pelajaran berharga 

tentang kelembagaan lokal masyarakat yang bertumbuh. Catatan berdasarkan 
pengalaman empiris tersebut berupa: 1. Kesadaran bahwa air di lahan gambut 
wajib dikelola dan dipertahankan ketika akhir musim hujan, muncul dari 
kebutuhan merawat komoditas tanaman, terutama dari jenis tanaman 
semusim/tanaman dengan perakaran dangkal; 2. Kesadaran kebutuhan 
kerja kolektif muncul dari pengetahuan bahwa air tidak dibatasi oleh petak 
lahan, dan air dibutuhkan banyak orang untuk membasahi lahan masing-
masing; 3. Kesadaran kebutuhan kerja kolektif untuk mempertahankan air di 
lahan gambut mensyaratkan kerja sama semua pihak pada tingkat tapak. Ini 
berarti, subjek anggota untuk kelompok pengelola tapak tidak dibatasi oleh 
syarat administratif kependudukan, tetapi kebersamaan di lapangan; 4. Pada 
gilirannya, berdasarkan pengalaman bahwa titik api dapat muncul di lahan 
mana saja dan di bawah penguasaan siapa saja, maka kerja sama para pihak 
yang berbeda kekuatan sumberdaya dan unit pengelolaan namun berada 
dalam lanskap gambut yang sama, adalah keperluan mendesak.
 Pengalaman anggota Repair Gambut yang telah mengalami karhutla 
berulang dan hasil studi pengalaman kelompok masyarakat gambut lainnya 
yang berhasil melakukan pencegahan karhutla pada tahun 2018 dan 2019 
mengerucut pada simpulan bahwa masyarakat petani sesungguhnya memiliki 
peran strategis untuk menghilangkan/mengurangi risiko karhutla di lahan 
gambut. Peran tersebut dideskripsikan penulis sebagai segitiga anti api atau 
segitiga air gambut.

 Hipotesis segitiga air gambut berkeyakinan bahwa usaha-usaha 
produktif di lahan gambut akan berkelanjutan apabila gambut dalam keadaan 
selalu basah, praktik usaha berbasis paludikultur intensif, dan pengelola lahan 
memiliki modal sosial yang tinggi dalam waktu yang bersamaan (Gambar 
3). Cara sederhana untuk mencegah terjadinya kebakaran gambut menurut 
hipotesis ini adalah sedapat mungkin menghadirkan tiga komponen tersebut. 
Segitiga air gambut atau segitiga anti api adalah prinsip dasar dari kerja-kerja 
Regu Peduli Air Gambut. 
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Gambar 3. Bagan segitiga air gambut/anti api

Bab I buku ini membahas urgensi dan prinsip dasar Regu Peduli 
Air (Repair) Gambut, sebagaimana telah terurai. Bab II ditulis oleh Aswandi 
menguraikan tentang pengelolaan air gambut. Bab III disiapkan oleh Nur 
Arifatul Ulya untuk membahas tentang paludikultur. Bab IV disusun oleh 
Bondan Winarno membahas revitalisasi penghidupan masyarakat. Bab II 
sampai dengan IV merupakan pengetahuan dasar Repair Gambut. Sebagai 
transisi,	Bab	IV	juga	menyampaikan	tentang	“kemitraan	berbagi”	yang	hidup	
di masyarakat, sebuah kelembagaan berbasis kepercayaan (trust) yang hidup 
di masyarakat. Sebagai epilog, disampaikan Bab V yang membahas potensi 
pengembangan Repair Gambut, dengan bahasan modal sosial.  

M
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Memahami Lanskap Gambut, Memahami 
Perilaku Air sebagai Nadi Kehidupan

Aswandi

A. Sejarah Pembentukan Lahan Rawa Gambut, Lanskap KHG, 
dan Tata Air Mikro

Lahan rawa gambut dibentuk oleh akumulasi biomassa tanaman 
sebagai tanah gambut kaya karbon di daerah dataran rawa gambut selama 
rentang waktu milenial. Tanah gambut ini hilang dengan cepat karena 
konversi	pertanian.	Hutan	rawa	gambut	adalah	penyerap	karbon	paling	efisien	
di dunia. Mereka menyimpan sepertiga dari karbon tanah dunia (Freeman et 
al., 2012). Seperempat dari daerah rawa gambut tropis global seluas 25 juta 
hektar berada di Indonesia dan Malaysia (Page et al., 2011). Hampir setengah 
dari wilayah ini telah dikonversi menjadi pertanian sejak tahun 1990. Ini telah 
melalui degradasi oleh drainase dan deforestasi, termasuk kebakaran hutan 
berulang dan hilangnya keanekaragaman hayati pada tingkat yang belum 
pernah terjadi sebelumnya (Page et al., 2002., 2014;  Hooijer et al 2012). 

Menurut ilmu kebumian (geologi), terbentuknya gambut berasal 
dari akumulasi bahan organik pada suasana lingkungan tergenang (banjir/
genangan permanen), diperkirakan selama periode epik pleistosen - holosen. 
Lahan gambut terbentuk karena adanya air tergenang, kemudian diikuti oleh 
pertumbuhan tanaman yang suka air hingga berbentuk tanaman pepohonan 
selama ribuan tahun. Proses terbentuknya lahan rawa gambut tropis 
diperkirakan memakan waktu antara 5 ribu sampai 7 ribu tahun.  Selama 
masih kondisi tergenang (proses dekomposisi dan mineralisasi terhambat), 
maka penumpukan bahan organik dari tanaman hutan terus terjadi, sehingga 
lapisan tanah gambut bertambah, dan tanah gambutnya semakin dalam, 
biasanya berada di tengah di antara dua sungai (sumber air genangan atau 
banjir). 

Pembentukan lahan rawa gambut secara alami berlangsung dengan 
laju sangat lambat dan boleh dikatakan tidak dapat dipercepat. Tetapi proses 
ini dapat berkurang atau terhenti (umpamanya jika vegetasi penutup lahan 
hilang). Akan tetapi laju dekomposisi atau kehilangan rawa gambut dapat 
mengalami akselerasi oleh drainase dan kebakaran lahan gambut. Praktik 
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drainase yang dilakukan manusia pada lahan rawa gambut (seperti untuk 
menyediakan lahan penanaman) bertujuan untuk menurunkan muka air 
tanah. Penurunan muka air tanah ini menyebabkan lapisan permukaan 
rawa gambut lebih terdadah pada oksigen dan mengalami oksidasi. Proses 
ini, bersama-sama dengan kompaksi (pemadatan) berakibat pada terjadinya 
penurunan muka rawa gambut (subsidensi). Pada kondisi drainase yang 
dalam, lahan rawa gambut menjadi rentan terhadap kebakaran, dan hal ini 
mengakibatkan akselerasi penurunan muka gambut.

Akibatnya, terjadi percepatan atau akselerasi pengeringan lahan 
rawa gambut tak balik (irreversible peat drying) pada musim kemarau. 
Pada akhirnya, terjadi kerawanan kebakaran lahan dan hutan rawa gambut. 
Peristiwa kebakaran tersebut terjadi hampir setiap musim kemarau tiba.

B. Sejarah Pembukaan Lahan Rawa Gambut
Pembangunan di rawa gambut Sumatra dan Kalimantan dimulai 

pada awal abad kedua puluh oleh para migran spontan, atau bahkan 
berabad-abad sebelumnya ketika mempertimbangkan peran masyarakat adat 
(Furukawa 1994). Reklamasi rawa oleh pemerintah dimulai pada 1930-an. 
Pembangunan rawa berskala besar (ISDP/Integrated Swamp Development 
Project) yang disponsori pemerintah mencapai puncaknya pada awal tahun 
1970-an sampai 1980-an, didorong oleh program transmigrasi, di mana 
reklamasi besar-besaran dilakukan, terutama di Sumatra dan Kalimantan. 
Sejak 1980-an, sektor swasta menjadi peserta aktif dalam reklamasi rawa 
gambut, meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

B.1 Transmigrasi Swadaya
Suku Banjar dan Suku Melayu Tradisional telah hidup di luar 

rawa gambut di Sumatra dan Kalimantan sejak berabad-abad lamanya. 
Mata pencaharian mereka sebagian besar didasarkan pada perdagangan, 
penangkapan ikan, pengumpulan, kebun kelapa dan perladangan berpindah. 
Kolonisasi spontan oleh orang Bugis dimulai pada 1950-an, yang melarikan 
diri dari kerusuhan politik dan kesulitan sosial-ekonomi di Sulawesi 
Selatan. Mereka mereklamasi tanah di sepanjang sungai pasang surut untuk 
membangun basis rumah, menanam makanan, dan melakukan kegiatan 
ekonomi tambahan seperti perdagangan, memancing, dan pembalakan. Para 
pemukim ini meminta pengembalian yang tinggi atas input yang diberikan. 
Mereka juga menghasilkan pertanian yang luas dengan kepemilikan pertanian 
besar di mana kelapa sering menggantikan beras.
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  Sebagian besar pemukim spontan memilih tanah di tepi sungai 
pasang surut dengan hati-hati. Para migran ini menggunakan pengetahuan 
tradisional, mendasarkan pilihan tanah mereka pada vegetasi yang ada, dan 
indikator kesesuaian lainnya. Penggunaan dibuat dari outlet drainase alami 
(tidal creeks) dan rentang tidal yang cukup, yang memungkinkan drainase 
gravitasi pada air pasang surut dan irigasi pasang surut pada pasang tinggi, 
menghasilkan kondisi pengelolaan tanah dan air yang optimal.
  Para pemukim ini biasanya mengembangkan tanah hingga sekitar 
dua kilometer ke daratan dari sungai pasang surut. Setelah melakukan 
pembukaan di tepi sungai untuk pemukiman dan penanaman padi, mereka 
secara bertahap memperluas sistem drainase ke daratan. Seiring waktu, kebun 
kelapa ditanam untuk menggantikan tanaman padi, terutama di saat ombak 
tidak cukup untuk mengairi tanah. Sungai alami diperbesar dan kanal dalam 
dibangun tegak lurus dengan sungai pasang surut. Pembangunan biasanya 
berlanjut ke daratan sampai titik di mana drainase (pengelolaan tanah dan air) 
habis. Pada tahap selanjutnya, kanal sekunder tegak lurus atau dalam tata letak 
tulang ikan hingga mencapai 1 kilometer, yang digali dari kanal utama atau 
anak sungai.
  Biasanya, pohon kelapa ditanam di gundukan dan dikeringkan di 
parit kecil. Padi ditanam di ladang yang dangkal saat air pasang. Jenis padi 
biasanya terdiri dari varietas lokal yang membutuhkan tindakan padat karya, 
memiliki hasil rendah dan membutuhkan periode pertumbuhan yang 
panjang, tetapi tahan terhadap kondisi buruk di lahan rawa gambut. Secara 
keseluruhan, pemukim spontan hanya membangun beberapa struktur 
kontrol air sederhana. Sebagian besar sistem terbuka, karena kanal digunakan 
untuk transportasi kapal dan transportasi produk.
  Pemukim spontan umumnya membentuk komunitas yang 
kohesif dengan ikatan yang kuat dengan daerah asal. Mereka adalah pelaut, 
wirausahawan, dan komunitas mapan sering berkembang menjadi desa dan 
tempat pasar di mana pembauran dengan pemukim dari tempat asal yang 
berbeda mungkin terjadi. Tetapi pada dasarnya komunitas ini mandiri.

Perkembangan permukiman spontan di sepanjang pantai timur 
Sumatra dan sebagian Kalimantan meluas. Semakin lama, permukiman-
permukiman ini kehilangan isolasi karena permukiman lain muncul di 
dekatnya. Hanya beberapa program pemerintah yang dirancang dan diterapkan 
untuk mendukung permukiman spontan dan tradisional ini, dan umumnya 
pemerintah mengabaikan permukiman ini demi skema transmigrasi.
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B.2 Transmigrasi Pemerintah
Sejak zaman kolonial, pada awal abad kedua puluh, pemerintah 

telah menargetkan daerah rawa pesisir dan dekat pantai Indonesia untuk 
pengembangan pertanian skala besar. Puncaknya terjadi selama era 
transmigrasi pada tahun 1970-an dan 1980-an.
  Skema yang disponsori pemerintah biasanya dibangun di bagian 
dalam rawa, lebih jauh dari sungai pasang surut daripada permukiman spontan. 
Dalam tipologi resmi, skema pemerintah umumnya ditemukan di tanah kelas 
B atau C, sedangkan permukiman spontan biasanya menempati daerah kelas 
A dan B. Untuk menghubungkan lahan pertanian ke sungai, maka kanal 
primer besar pun dibangun. Kondisi tanah untuk skema pemerintah biasanya 
kurang menguntungkan daripada di daerah yang direklamasi oleh pemukim 
spontan.
  Daerah yang dikembangkan untuk pertanian kebanyakan di kawasan 
dengan sedikit atau tanpa gambut. Namun, karena kesalahan perencanaan 
dan skala program, sayangnya keputusan-keputusan yang diambil tidak 
selalu benar. Di bawah tekanan target transmigrasi yang tinggi, pelaksana 
program ini mengambil berbagai jalan pintas dalam perencanaan dan desain, 
yang menghasilkan desain drainase yang berskala besar, berlebih, dan kaku. 
Pembangunan beberapa lokasi transmigrasi malah menyebabkan kerusakan 
ekologis, karena dikembangkan di dekat atau bahkan di gambut dalam. 
Sementara daerah transmigrasi lain dikembangkan dekat dengan cagar alam, 
dan infrastruktur yang menyertainya membuka kawasan lindung sehingga 
berkontribusi terhadap degradasi lahan rawa gambut.

Para transmigran berasal dari pulau-pulau padat penduduk di Jawa, 
Madura, dan Bali, di mana budaya pertanian sangat berbeda dengan cara 
pengelolaan lahan rawa-rawa dataran rawa gambut. Pada saat kedatangan, para 
petani diberikan sebidang tanah, biasanya 2,25 hektar dari sebagian lahan yang 
dibuka, dan tidak punya pilihan dalam pemilihan lokasi. Pelaksana program 
juga tidak mempertimbangkan asal-usul petani, sehingga tatanan sosial dalam 
skema pemerintah lebih heterogen daripada di permukiman spontan.
  Meskipun terdapat banyak air di tanah pasang surut, sebagian besar 
skema rawa yang disponsori pemerintah bergantung pada curah hujan untuk 
mendapatkan air. Awalnya, skema dirancang untuk memberikan drainase 
minimal, hanya pengeringan kelebihan curah hujan untuk mendukung 
budidaya padi sawah. Skema pada umumnya dirancang dengan jarak saluran 
yang besar dan kanal buntu.
  Setelah skema pemerintah berjalan selama bertahun-tahun, akhirnya 
baru terlihat bahwa pendekatan ini terlalu umum. Drainase yang minimal 
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mengakibatkan kondisi air dan tanaman yang stagnan dipengaruhi oleh 
keasaman dan toksisitas karena pencucian dan pembilasan yang buruk. 
Pandangan tentang drainase minimal berubah dalam mendukung drainase 
terkontrol untuk pematangan tanah. Sementara pembilasan dan pencucian 
racun dan asam tidak dapat dicegah terbentuk selama periode kering yang 
panjang.

Reklamasi lahan rawa gambut pasang surut melibatkan drainase 
tanah liat asam sulfat (PAS) yang tidak terkonsolidasi, dan tanah organik 
(gambut), untuk mematangkan tanah. Selama periode pematangan ini, lahan 
tersebut cocok untuk produksi pertanian dan memiliki produktivitas rendah. 
Drainase juga diperlukan untuk menyiram asam dan racun yang terbentuk 
selama oksidasi tanah PAS dan dekomposisi gambut. Tujuan ketiga dari 
drainase adalah pengendalian ketinggian air dan pengeringan kelebihan curah 
hujan untuk berbagai kebutuhan tanaman (misalnya: padi, tanaman lahan 
kering, atau tanaman pohon).
  Drainase difasilitasi melalui berbagai jenis kanal dalam skema, 
terhubung ke sungai pasang surut melalui kanal primer dan navigasi. Hal 
ini memungkinkan drainase gravitasi pada saat air surut, dengan atau 
tanpa bantuan struktur kontrol air. Sementara intrusi pada air pasang, 
memungkinkan pembilasan, pencucian, dan pasokan pasang surut. 
Infrastruktur drainase melayani tujuan tambahan navigasi, pengendalian 
intrusi salinitas, dan perlindungan banjir.
  Beberapa proyek dilaksanakan selama 1980-an untuk merehabilitasi 
dan meningkatkan skema yang ada. Wawasan yang lebih baik dalam 
keragaman aktual dan kompleksitas kondisi di daerah reklamasi menyebabkan 
diversifikasi	tanaman	dan	perubahan	lainnya	pada	kebijakan	asli.	Pada	akhir	
1990-an, proyek jenis tahap kedua, seperti Proyek Pembangunan Pertanian 
Telang-Saleh yang dibiayai ADB dan Proyek Pengembangan Rawa Terpadu 
yang dibiayai Bank Dunia, berfokus pada masalah sosial-ekonomi, lembaga 
dan penyediaan layanan di samping peningkatan infrastruktur.
  Upaya untuk memperbaiki kondisi dalam skema transmigrasi 
semuanya memiliki kesamaan. Namun, perhatian diberikan kepada pemukim 
lokal minim, meskipun permukiman ini berbatasan atau tumpang tindih 
dengan lokasi transmigrasi. Akibatnya, terjadi ketegangan etnis.
 	 Beberapa	 pelajaran	 yang	 dapat	 dipetik	 untuk	 merefleksikan	
pengelolaan dan pengembangan skema dataran rawa gambut lebih lanjut, 
yaitu: (1) banyak potensi pertanian dalam skema rawa masih belum 
dimanfaatkan karena kekurangan dalam perencanaan, desain, implementasi 
dan dukungan; (2) kondisi dalam skema rawa beragam, pada tingkat makro 
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dan	mikro,	dan	proses	fisik	dan	sosial	ekonomi	bersifat	dinamis;	 (3)	 tujuan	
skema pengembangan rawa dan persyaratan berubah dari waktu ke waktu 
dari ‘reklamasi teknis’ murni menjadi ‘pembangunan pedesaan terintegrasi’; 
(4)	diperlukan	langkah-langkah	spesifik	untuk	menentukan	lokasi,	kerangka	
waktu	 yang	 fleksibel,	 perencanaan	 terpadu	 dan	 format	 manajemen	 dan	
partisipatif; dan (5) keahlian rawa perlu dilestarikan dan dikembangkan.
  Rehabilitasi dan peningkatan sistem drainase terbatas di lokasi dataran 
rawa gambut yang dikembangkan sebelumnya pada 1980-an bersama dengan 
layanan dukungan pertanian, telah meningkatkan produktivitas. Namun, 
intervensi tersebut kurang dari pendekatan terpadu yang diperlukan untuk 
mengatasi berbagai masalah dalam sistem dataran rawa gambut. Intervensi 
terintegrasi pada 1990-an lebih berhasil - termasuk pengembangan drainase 
terkontrol, pengembangan organisasi lokal, dan penyelesaian masalah seperti 
sertifikasi	tanah	dan	pasokan	air	minum	yang	aman.	Pelajaran	yang	berguna	
dipelajari selama program pengembangan rawa terpadu.

Setelah mengetahui berbagai kekurangan skema pemerintah, maka 
langkah pemerintah Orde Baru memulai proyek pengembangan rawa di 
Kalimantan Tengah pada tahun 1995 terbilang mengejutkan. Hal ini berarti 
mengulangi kesalahan masa lalu dalam skala yang lebih besar. Skema Satu 
Juta Hektar atau Proyek Beras Mega (alias Proyek Lahan Gambut atau PLG) 
berupaya mengembangkan daerah dataran rawa gambut yang luas untuk 
penanaman padi dan tanaman lahan kering. Namun desain itu cacat serius — 
dengan kanal-kanal yang melintasi kubah gambut dalam — yang mengarah 
ke pengeringan yang tidak dapat dibalikkan dan subsidensi yang parah, yang 
pada akhirnya akan mengubah seluruh hidrologi lokal. Selain itu, kisaran 
pasang surut yang terbatas di daerah itu membuat drainase gravitasi menjadi 
masalah, dan kearifan untuk menampung 300 ribu keluarga transmigran di 
Kalimantan Tengah menjadi pertanyaan. Selama Reformasi 1998, Skema Satu 
Juta Hektar yang gagal ditangguhkan di bawah tekanan, antara lain oleh Bank 
Dunia.

B.3 Investasi Sektor Swasta
Sejak 1980-an sektor swasta telah menjadi pendorong pengembangan 

rawa gambut. Namun, pada awal 1990-an hanya 0,2 juta hektar  perkebunan 
dan 0,3 juta hektar akuakultur air payau (tambak) yang telah dikembangkan 
oleh sektor swasta. Pengembangan lahan tersebut meningkatkan luas lahan 
perkebunan Indonesia menjadi 4,9 juta hektar, dan akuakultur menjadi 0,45 
juta hektar tambak pada tahun 2000.
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Dalam periode yang sama -terutama setelah reformasi dan 
desentralisasi - telah terjadi peningkatan deforestasi di dataran rawa gambut, 
terutama karena pengembangan perkebunan untuk akuakultur, dan 
monokultur kelapa sawit dan pulp, penebangan (ilegal), dan kebakaran. 
Kebanyakan perkebunan ini didukung oleh komponen petani kecil yang 
didorong transmigrasi, untuk menyediakan tenaga kerja. Namun, asap dan 
kabut yang terkait dengan kebakaran, terutama yang terjadi selama musim 
kering yang panjang El Niño, mempengaruhi negara-negara tetangga 
(khususnya Malaysia dan Singapura), dan telah menjadi hal yang memalukan 
secara internasional.

Perkembangan dataran rawa gambut yang tidak terkendali terkait 
dengan peningkatan investasi sektor swasta sangat mengkhawatirkan. Hal 
itu membuat pengelolaan lahan dan penciptaan daerah penyangga di sekitar 
daerah sensitif (cagar alam atau daerah gambut dalam/dome) sulit. Terlepas 
dari masalah dan pelajaran yang dipetik, kondisi ini belum diterjemahkan ke 
dalam perubahan praktik. Beberapa konsesi kelapa sawit (diusulkan dan aktif) 
masih tumpang tindih dengan area gambut dalam.

B.4 Pengembangan Bertahap
Pendekatan yang diambil untuk pengembangan lowland atau rawa 

gambut Indonesia adalah ‘pengembangan bertahap’. Kawasan rawa gambut 
akan dikembangkan dalam langkah-langkah dari sistem hidrolik terbuka 
hingga yang sepenuhnya terkontrol. Seiring waktu hal ini akan diasumsikan 
mengarah pada keberhasilan pembangunan. Sejak awal 1980-an semakin 
jelas bahwa pembangunan jauh lebih lambat daripada yang diperkirakan 
sebelumnya, dan diperlukan langkah-langkah untuk menghidupkan kembali 
proses pembangunan. Pada saat yang sama, ada upaya dilakukan untuk 
meningkatkan keberlanjutan pembangunan.

Selama periode pra-1998, kewenangan terkonsentrasi di tingkat 
pusat, sementara peran yang diberikan kepada pemerintah daerah (provinsi, 
kabupaten / kota) terbatas. Kebijakan Indonesia pada masa-masa itu 
sangat ditujukan untuk pembangunan. Karena itu, undang-undang yang 
dikeluarkan juga ditandai dengan sifat yang sangat sentralistik, dan sangat 
berorientasi pada sektor dan pembangunan (project oriented). Sementara 
perhatian terhadap masalah daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup (DD-DT-LH) lanskap tidak memadai.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengembangan 
Sumber Daya Air (digantikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2004 tentang Sumber Daya Air dan diganti lagi dengan Undang-Undang 
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Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019), memberikan dasar hukum untuk 
pengembangan sumber daya air. Pada peraturan tersebut, pengembangan 
rawa gambut adalah salah satu tujuan hukum yang disebutkan secara eksplisit. 
Penjabaran pengembangan rawa gambut diatur lebih lanjut dalam peraturan 
pemerintah, dan berada pada departemen Departemen Kehutanan. Pada saat 
itu,	instansi	tersebut	ingin	memodifikasi	atau	merekayasa	lahan	rawa	gambut,	
dengan anggapan lahan rawa gambut harus direklamasi. Inilah kesalahan besar 
yang menimbulkan over drain. Pada akhirnya, lahan rawa gambut menuju 
kematian (Peat dead).

Kesalahan secara akademik dimulai dari kebijakan yang bersifat 
sektoral seperti polemik antar kementerian. Selain itu, dasar hukum dan 
teknis untuk pengembangan dataran rawa gambut malah menggunakan 
pola dan rencana WRM (water resources management) yang dikembangkan 
untuk setiap wilayah sungai, dengan pendekatan DAS di Indonesia dan 
bukan dengan pendekatan KHG. Pola ini adalah rencana strategis untuk 
merumuskan tujuan jangka panjang mengenai wilayah sungai.

Pendekatan DAS yang dimaksud dalam undang-undang di atas 
adalah untuk water management pada tanah mineral dan bukan dataran rawa 
gambut. Namun, pemerintah (PU) telah bertindak lebih jauh dan operasional 
dengan merumuskan langkah-langkah untuk jangka menengah dan pendek 
dalam membuka dan memanfaatkan lahan rawa gambut. Pola dan rencana 
pengelolaan air yang dibuat pemerintah memiliki kerangka waktu 20 tahun, 
sementara UU SDA ini menyamakan lanskap DAS dengan lanskap KHG.

Lanskap DAS sudah dikenal baik oleh publik dengan istilah watershed 
(mengacu pada bidang lingkungan), river basin (mengacu banyak pada 
bidang sipil air/PU), catchment area (mengacu pada bidang kehutanan) dan 
drainage pattern (mengacu pada bidang pertanian) tidak sama dengan konsep 
KHG, walaupun sama-sama mempunyai fungsi geo-hidrologis. Konsep DAS 
diibaratkan seperti kuali (basin), sedangkan konsep KHG yang alami seperti 
kuali terbalik. Sehingga, apa yang dimaksud water management dalam DAS 
berbeda dengan water management untuk KHG di gambut.

Beberapa kebijakan dan peraturan membahas masalah hidrologi 
yang sangat penting untuk pengelolaan hutan gambut dan penahanan emisi 
karbon. Salah satu peraturan paling penting adalah Keputusan Presiden No. 
32/1990, yang menetapkan bahwa lahan gambut yang lebih dalam dari 3 meter 
tidak boleh dikembangkan. Namun, kebijakan ini membutuhkan peninjauan 
karena akan memungkinkan reklamasi dan drainase zona luar kubah gambut 
dengan kedalaman kurang dari 3 meter. Hal ini akan menyebabkan penurunan 
bagian-bagian kubah yang lebih dalam, sebuah proses yang dapat berlanjut 
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sampai	 seluruh	kubah	 lebih	 rendah	dari	 3	meter	 dan	 akhirnya	 “memenuhi	
syarat”	untuk	reklamasi.

Beberapa kebijakan dan peraturan pemerintah saling bertentangan 
dan menimbulkan kebingungan, terutama sejak adanya desentralisasi. 
Peninjauan kebijakan dan pengembangan pedoman untuk perencanaan 
penggunaan lahan dan pengelolaan lahan gambut dengan mempertimbangkan 
multi-fungsi dan ekologi dan karakteristik hidrologi bisa dikatakan mendesak. 
Pendekatan ekosistem untuk pengelolaan rawa gambut terbilang penting, 
karena	 intervensi	di	 satu	bagian	 ekosistem	akan	berdampak	 signifikan	pada	
bagian lain. Terlebih lagi, pengelolaan kubah gambut tidak dapat dilihat 
secara terpisah dari pengelolaan lingkungan interkoneksi ekologis, hidrologi 
antara habitat yang berbeda, dan penggunaan lahan di daerah tangkapan air. 

B.5 Rumitnya Memangkas Ego Sektoral
Hingga saat ini, perlindungan terhadap ekosistem gambut secara 

legal formal hanya ditujukan untuk mengendalikan hidrologi gambut, 
yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta melindungi 
ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan. Tetapi peraturan yang 
ada belum termasuk proteksi ekosistem gambut terhadap perubahan iklim 
dan kebakaran kabut asap. Lemahnya pemerintah (kebijakan/regulasi) yang 
ada dalam perlindungan ekosistem lahan gambut di Indonesia disebabkan 
dasar pengetahuan ilmiah tentang gambut yang terbatas, tetapi digunakan 
dalam	membangun	aturan	legal	formal	tersebut.	Kelemahan	justifikasi	ilmiah	
yang dipakai dan tidak dikaitkan dengan perlindungan gambut terhadap 
perubahan iklim, menyebabkan kebijakan/hukum kurang berperan dalam 
mengendalikan kerusakan lingkungan hidup.

Meskipun pada peraturan yang berbeda ada pernyataan mengenai 
pembatasan pemanfaatan lahan gambut, tetapi tidak ada pesan yang jelas dari 
pemerintah. Apakah pemanfaatan lahan gambut dalam harus dihentikan? 
Sayangnya, sebagian besar lahan gambut dalam telah berada di bawah lisensi. 
Dengan demikian, kita berada pada tahap on- akan pembukaan lahan gambut 
dalam secara besar-besaran pada skala nasional. Walaupun Presiden Joko 
Widodo telah mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menerbitkan izin 
pemanfaatan lahan gambut, kita masih harus tetap menunggu kenyataan 
yang terjadi di lapangan.

Beberapa kalangan pengusaha berargumen bahwa ada cara-cara 
baru yang  ditemukan dalam pemanfaatan lahan gambut untuk membuat 
ekonomi produktif dan berkelanjutan. Pernyataan ini bisa menjadi ancaman 
dan permasalahan besar terhadap sumber daya alam gambut. Namun, klaim 
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tersebut tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan yang independen. Padahal 
sumber ilmu pengetahuan yang independen dapat diakses dalam berbagai 
publikasi, menunjukkan bahwa tujuan-tujuan tersebut tidak sejalan dengan 
upaya penyelamatan gambut. 

Dapat disimpulkan bahwa: (a) dalam kurun waktu lebih dari 35 
tahun, pemanfaatan lahan gambut di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip ekologi dan karakteristik hidrologi gambut, contoh: HPH, proyek 
ISDP, proyek PLG 1 juta hektare, pengembangan perkebunan sawit dan HTI 
di lahan gambut, sehingga menimbulkan kerusakan besar; (b) RTRW belum 
mempertimbangkan sifat dan karakteristik gambut dalam peruntukkan, 
apalagi	 zonasi	KHG	 yang	 dijadikan	 patokan	 tindakan	 teknis	memodifikasi	
lahan gambut. Belum ada kebijakan (peraturan) yang mengatur pengelolaan 
ekosistem gambut secara tegas dan terpadu. (contoh semua mau, HTI, sawit, 
pertanian, pemukiman/transmigrasi, dll); (c) Pengetahuan tentang ekosistem 
gambut telah berkembang semenjak satu dekade ini. Misteri ekosistem 
gambut sudah banyak diketahui. Akan tetapi, kemajuan pengetahuan baru itu 
tidak banyak dituangkan dalam regulasi untuk pengelolaan dan penyelamatan 
gambut yang berkelanjutan. Pembangunan yang membuka sistem drainase 
di lahan gambut tak akan menghasilkan keuntungan apa-apa. Apabila 
pemerintah dan kelompok bisnis mau berhitung secara jujur, nilai kerusakan 
akan	berlipat	ganda	dan	umur	pakai	gambut menjadi	lebih	pendek.

B.6 Pengembangan Pertanian Dataran Rawa Gambut
Awal pengembangan rawa gambut di Indonesia dibentuk oleh dua 

proses utama. Pertama, para pemukim spontan yang mencari daerah-daerah 
yang aman, relatif mudah diakses melalui laut dan dapat memberikan tingkat 
kemandirian pangan (perikanan, beras dan kelapa). Proses pengembangan 
kedua adalah transmigrasi yang diprakarsai pemerintah. Transmigrasi adalah 
program permukiman kembali sukarela yang bertujuan untuk memberikan 
kelegaan bagi daerah yang kelebihan penduduk dan mata pencaharian, 
berdasarkan pertanian, untuk pemukim. Karena beras adalah komoditas 
tunggal dan makanan pokok terpenting di Indonesia (McCulloch & Timmer, 
2008), pentingnya beras dalam mata pencaharian para transmigran menjadi 
jelas. Rumah tangga transmigran ini masing-masing menerima 2,25 hektare 
lahan. Awalnya reklamasi rawa gambut terfokus pada pembangunan pertanian 
berbasis padi yang hanya menggunakan drainase dangkal dan infrastruktur 
dasar (pintu air). Oleh karena itu, padi juga merupakan tanaman utama 
dalam pengembangan rawa gambut, meskipun kondisi budidaya padi kurang 
optimal. Akibatnya, banyak petani yang memutuskan melakukan  alih fungsi 
lahan sawah yang sudah dicetak sebelumnya.
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FAO melaporkan peningkatan area yang ditanami padi sebesar 33 
persen antara tahun 1969 dan 1990. Di luar Jawa, area padi sawah meningkat 
pada 1980-an dan awal 1990-an, tetapi kemudian menurun pada akhir 1990-
an. Pembangunan pertanian di rawa gambut jauh lebih lambat dari yang 
diperkirakan. Akibatnya, banyak pemukim tidak mampu membangun mata 
pencaharian yang berkelanjutan. Akhirnya, mereka pindah ke daerah leluhur 
atau  ket tempat lain.

B.7 Perkembangan Terkini 
Untuk menghadapi isu-isu utama dataran rawa gambut di 

Indonesia dibutuhkan pendekatan yang inovatif dan terintegrasi. Prinsipnya, 
perencanaan dan pengelolaan rawa gambut tidak boleh membedakan antara 
pengembangan pertanian yang ada, reklamasi baru, atau konservasi lahan 
dan keanekaragaman hayati. Alasannya karena hal ini terkait erat dengan 
ekosistem dan proses dalam lanskap gambut. Proses manajemen rawa gambut 
membutuhkan kerangka kerja kebijakan keseluruhan dan prinsip-prinsip 
panduan. Demi mencapai situasi keseimbangan untuk konservasi (lahan 
gambut), pertanian berkelanjutan dan pembangunan sosial-ekonomi di 
dataran rawa gambut.

Saat ini, posisi petani dan masyarakat lokal masih lemah dibandingkan 
dengan dukungan dan intervensi pemerintah. Sementara pengaturan hukum 
dan kelembagaan tidak terlalu transparan, dengan tanggung jawab dibagi 
atas berbagai lembaga dan tingkat pemerintahan. Maka, kebijakan mengenai 
format pengelolaan yang berfokus pada konservasi dan pembangunan yang 
efektif dan terintegrasi sangat diperlukan di masa depan . 

Efektivitas perencanaan tata ruang, terutama dalam konteks rawa 
gambut, akan sangat tergantung pada inventarisasi sumber daya yang 
akurat. Tidak hanya itu, kebijakan dan perencanaan hampir tidak pernah 
memperhitungkan kondisi lapangan aktual dan kesesuaian, malah sering 
mengandalkan aspek investasi atau agronomis, yang tidak selalu tepat di 
lingkungan rawa gambut yang khas. Hampir semua perencanaan untuk rawa 
gambut saat itu belum menggunakan pendekatan fungsi hidrologi KHG.  

Pembukaan dan pemanfaatan lahan rawa gambut yang berlangsung 
lebih tiga dekade di Indonesia, telah menjadi kesalahan kolektif para ahli. 
Alasannya	 karena	 telah	 memodifikasi	 lanskap	 lahan	 rawa	 gambut	 dengan	
sistem jaringan drainase yang masif dan tidak memberikan pertimbangan 
konsep penyimpanan air di dalam lahan gambut dalam kesatuan hidrologis 
KHG. Akibatnya, saat ini Indonesia diperkirakan sudah kehilangan lahan 
gambut mencapai 10 juta hektar (hampir 50 persen).
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Ekspose gambut ke udara melalui drainase dan deforestasi telah 
menghasilkan	peningkatan	oksidasi	gambut,	memancarkan	tingkat	signifikan	
gas rumah kaca (GRK), karbon dioksida, dinitrogen oksida dan metana 
sehingga dituduh mempengaruhi perubahan iklim. Emisi karbon saat ini, 
tidak termasuk emisi yang terkait dengan kebakaran, diperkirakan rata-rata 
146 Mt C, dengan 44 persen emisi muncul dari perkebunan industri dan 
34 persen dari area petani kecil (Miettinen et al., 2017). Sementara dampak 
keseluruhan	dari	emisi	adalah	hilangnya	fisik	tanah	gambut	yang	kaya	karbon.

Hasilnya, elevasi lahan gambut menurun ke arah permukaan sungai 
dan laut dan pada akhirnya akan banjir secara permanen, membuat pertanian 
menjadi tidak mungkin dan mengarah pada konsekuensi sosial-ekonomi 
permanen yang tidak dapat diubah (Wijedasa et al., 2017). Berdasarkan 
kerusakan yang drastis dan berkelanjutan terhadap ekosistem unik di Asia 
Tenggara ini, baru-baru ini, ada laporan dari para ahli dari IPCC (Panel 
Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim) yang telah mendorong para 
pemangku	kepentingan	 lahan	gambut	di	wilayah	 ini	untuk	“menggunakan	
berbagai langkah untuk mengurangi emisi karbon yang berasal dari gambut 
ini, termasuk secara aktif melindungi dan merehabilitasi semua hutan rawa 
gambut yang tersisa, menerapkan pengelolaan air dengan praktik terbaik 
di lahan gambut yang dikeringkan yang dapat mencakup uji coba dengan 
tanaman perkebunan alternatif yang toleran terhadap tinggi permukaan air, 
dan membasahi kembali dan menanami kembali area kritis lahan gambut 
terdegradasi, di mana emisi oksidatif dan risiko kebakaran sangat tinggi 
”(Chisholm	et	al.,	2016;	Miettinen	et	al.,	2017;	Wijedasa	et	al.,	2017). Studi-
studi ex-situ terkontrol, telah menunjukkan bahwa dekomposisi karbon yang 
mengarah ke produksi CO2 terus berlanjut di zona-zona terdrainase dan oleh 
karena	 itu	 diduga	 ada	 kehilangan	 fluvial	 yang	 terjadi	 dari	 zona-zona	 air	 di	
bawah tanah lahan gambut tropis (Jauhiainen et al. 2016, Mishra et al, 2019).

Salah satu opsi pengelolaan lahan gambut di Indonesia yang 
diusulkan BRG adalah rewetting (pembasahan kembali material gambut 
yang mengering akibat turunnya muka air tanah gambut). Cara ini memiliki 
potensi mengurangi kejadian kebakaran paling besar, dan juga mengurangi 
emisi GRK secara tak langsung. Dengan menjalankan metode ini, dapat 
diketahui dasar mekanistik bagaimana rewetting mempengaruhi emisi GRK, 
dan khususnya proses ekologis yang terkait dengan perubahan hidrologi.

C. Metode Pengelolaan Air: Antara Ideal dan Skala Petani
Diskusi pro dan kontra tentang kerusakan lahan rawa gambut 

yang mengemuka di kalangan ilmuwan, merupakan bukti kurangnya 
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hasil monitoring yang panjang, yaitu tata kelola air terhadap laju subsiden 
dan emisi CO2. Hasil penelitian ini mencoba membuka pandangan dan 
memperkaya pendekatan  sistem yang telah ada, sesuai dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan terbaru. Dengan semakin banyaknya pangkalan data hasil 
penelitian yang tersedia, serta dukungan kemampuan komputasi yang semakin 
cepat dan akurat, maka peluang rekayasa lingkungan untuk memprediksi 
terjadinya kerusakan rawa gambut (emisi CO2, subsiden, produktivitas 
rendah dan umur pakai lahan semakin pendek) semakin besar.

Pemerintah telah menargetkan restorasi lahan gambut sebesar 2,4 
juta hektar mulai tahun 2016 sampai 2020.  Areal tersebut tersebar di tujuh 
provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Papua) 
dan empat kabupaten prioritas (OKI, Musi Banyuasin, Kep. Meranti dan 
Pulang Pisau). Dari target restorasi tersebut, terdapat 1,4 juta hektar kawasan 
hutan yang dibebani hak, sehingga kegiatan restorasi menjadi kewajiban 
pemegang izin. Sedangkan 600 ribu hektar lainnya merupakan hutan lindung 
dan kawasan konservasi.  Dengan demikian hanya 400 ribu hektar areal target 
restorasi di APL yang dapat melibatkan masyarakat.

Pendekatan restorasi gambut dengan model 3R mencakup tiga 
hal utama, yaitu: rewetting (pembasahan kembali lahan gambut); revegetasi 
(penanaman kembali areal yang terbakar); dan revitalisasi mata pencaharian 
masyarakat.  Untuk melaksanakan tiga kegiatan utama restorasi tersebut 
dibutuhkan dukungan IPTEK dalam implementasinya, sehingga penerapan 
teknologi pada restorasi lahan gambut scientifically approved (dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah).

Tujuan pengelolaan lahan rawa gambut bersifat komprehensif dan 
jangka panjang yang sinergis. Mengingat akar permasalahan yang dalam 
dari kerusakan lahan gambut berakibat pada tingginya tingkat kerentanan 
terhadap bencana, maka strateginya harus mampu mengatasi penyebab yang 
terkait dengan kebijakan pembangunan makro dan investasi,  tata ruang, 
akses lahan, dan kelemahan tata kelola air. Strategi tersebut harus meliputi: (a) 
quick response; (b) penyiapan data spasial; (c) restorasi air; (d) restorasi vegetasi 
dan mata pencaharian; (e) penguatan modal sosial; (f) lanskap baru politik 
ekonomi; (g) kelembagaan dan payung hukum; dan (h) pengembalian khitah 
peran para pihak.

Pengembangan daerah rawa gambut pada prinsipnya adalah 
memodifikasi	 sistem	 hidrologi,	 kemudian	 baru	 diikuti	 dengan	 tindakan-
tindakan pengelolaan lainnya. Langkah-langkah yang diambil dapat 
berpengaruh secara langsung maupun tak langsung terhadap sistem 
hidrologi, misalnya daerah rawa gambut dibuka (dikanalisasi atau dibuat 
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drainase atau dibuat parit), sehingga muka air tanah akan turun. Kegiatan 
ini menyebabkan keluarnya air (eksport) dan membawa racun-racun (acid), 
unsur hara dan sedimen. Sementara pada lahan yang sudah terdadah akan 
terjadi proses dekomposisi/mineralisasi bahan organik. Efek lain yang muncul 
menyebabkan kekeringan lahan (jumlah debit keluar (Q out) meningkat), dan 
memicu kehilangan keanekaragaman hayati yang makin cepat.

Lahan rawa gambut yang alami akan menyimpan air dalam jumlah 
yang sangat banyak, bisa mencapai 90 persen dari volume tanah, terutama pada 
tanah gambut. Biasanya, lahan rawa gambut yang alami alias belum dibuka 
permukaan air tanahnya mendekati permukaan tanah atau tergenang. Upaya 
pembangunan untuk pertanian atau transmigrasi menghendaki permukaan 
air diturunkan sehingga lahan rawa gambut bisa dimanfaatkan.  

Terganggunya kesimbangan sistem hidrologi lahan rawa gambut 
akibat masukan (input), menyebabkan pelepasan energi yang lebih besar dari 
sistem lahan rawa gambut tersebut. Akhirnya mendorong perubahan terus 
menerus, yang akan memperpendek umur pakai lahan tersebut. Kondisi 
ini terus terjadi bila air dalam sistem hidrologi lahan rawa gambut tidak 
dikendalikan. Jadi, pengendalian air di lahan rawa gambut yang dimaksud 
adalah tata kelola air atau upaya pengelolaan air (water management) untuk 
memodifikasi	lahan	rawa	gambut	menjadi	lahan	lebih	produktif.

Pada kondisi lahan rawa gambut alami, fungsi hidrologi dapat bekerja 
mengendalikan kerusakan (menghambat) pelepasan energi keluar sistem 
lahan rawa gambut, baik secara langsung atau tak langsung. Pengendalian 
oleh	fungsi	hidrologi	pada	lahan	rawa	gambut	ditentukan	oleh	fluktuasi	water 
table. 

Efek langsung dari pengembangan lahan rawa gambut (perubahan 
pada jaringan hidrologi atau kanal) dapat dijelaskan dari tahapan berikut: 
mulai dari kondisi hidrologi alami (fungsi rawa gambut dapat menyimpan air 
paling maksimum, di mana permukaan air mendekati permukaan tanah atau 
lebih), sampai lahan sudah mengalami mineralisasi dengan penggunaan untuk 
budidaya	spesifik.	Pernyataan	tersebut	dapat	dijelaskan,	sebagai	berikut:	pada	
kondisi seimbang, sistem lahan rawa gambut terjaga dan dapat menyimpan 
air, terutama seperti pada lahan rawa gambut. Tetapi, pada kondisi alami 
tersebut, lahan rawa gambut tidak dapat dikelola untuk usaha pertanian 
dengan baik, karena ada faktor pembatas lapisan tanah yang aerobik sangat 
tipis. Maka, diperlukan upaya pengembangan dengan membangun sistem 
drainase atau kanal untuk melakukan pengelolaan air atau yang disebut water 
management. Tetapi, pada saat pengelolaan dengan menurunkan tinggi muka 
air dari lahan rawa gambut tetap saja menimbulkan dampak langsung dan tak 
langsung terhadap fungsi hidrologi kawasan rawa tersebut.
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Pada lahan rawa gambut yang dibuka dan dikeringkan untuk 
kebutuhan lahan pertanian, terbentuk lapisan aerobik. Akan tetapi perubahan 
tinggi muka air pada lahan rawa gambut mengakibatkan percepatan aliran 
secara langsung (energi keluar). Aliran ini juga dapat dipercepat oleh erosi 
akibat berbagai macam hal. Zat toxins, garam, unsur hara, dan sedimen akan 
berpindah bahkan di-export dari sistem. Hingga perubahan kecepatan akan 
semakin cepat, pencampuran material, siklus unsur hara, dan sistem lahan 
rawa gambut terbentuk dalam kondisi belum dewasa (immature stage). Proses 
tersebut merupakan efek langsung dari pengaliran di lahan rawa gambut. Pada 
kondisi ini, telah terjadi perubahan kemiringan permukaan air lebih besar 
(gradien hidrolik) sehingga menimbulkan percepatan aliran energi keluar 
(ekspor) dari sistem lahan rawa gambut. Akibatnya mendorong percepatan 
perubahan keseimbangan sistem hidrologi rawa, dan memberikan dampak  
langsung sebagai berikut:  (a) terjadi perubahan di lahan lebih cepat; (b) 
mulai terjadi pengangkutan langsung (ekspor) unsur hara, racun-racun, dan 
sedimen melalui aliran; (c)  penumpukan bahan-bahan tersebut kemudian 
diekspor ke luar sistem lahan rawa gambut; (d) terbentuk lapisan tanah pada 
kondisi aerobik yang dapat digunakan untuk media tumbuh tanaman, karena 
water table sudah diturunkan; (e) proses oksidasi dan mineralisasi berlangsung 
cepat,	dan	akhirnya	menuju	ke	penggunaan	lahan	tertentu	(spesifik).

Unsur-unsur biologis yang dipindahkan tersebut mengakibatkan 
proses oksidasi. Proses oksidasi ini mengakibatkan kegiatan mikroorganisme 
aerobik meningkat dan memicu kenaikan laju emisi CO2 ke udara. Sedimen 
yang mengendap di dasar rawa dan ditambah daya sanggah tanah berkurang 
akibat keluarnya air tanah mengakibatkan daya tampung sistem lahan 
rawa gambut terhadap fungsi hidrologi semakin berkurang. Sedimen yang 
mengendap di dasar rawa saat dialirkan akan mengumpul secara terus menerus 
dan terbentuklah deposit sedimen, unsur hara, dan racun-racun.  Kumpulan 
zat tersebut mengakibatkan laju pembaharuan yang lambat, penyusunan 
ulang	 komposisi	 material,	 perubahan	 topografi	 cekungan,	 dan	 perubahan	
sistem lahan rawa gambut yang lebih dewasa diiringi diversitas yang semakin 
bertambah. Ini semua adalah efek tak langsung dari pengaliran di lahan rawa 
gambut.

Pada lahan rawa gambut sudah mengalami perkembangan menjadi 
lahan pertanian, unsur hara yang dipindahkan akan menjadi zat organik 
yang terdeposit. Hal ini merupakan respon terhadap tanah rawa. Akibatnya 
memicu kondisi pembentukan lahan rawa gambut yang lebih dewasa sebagai 
efek tak langsung. Unsur hara yang dialirkan sebelumnya akan menjadi unsur 
hara organik (nutrients organics) yang terus dialirkan dan mengakibatkan 
kondisi pencampuran dan lahan rawa gambut yang belum dewasa (immature) 
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sebagai efek langsung pengeringan di lahan rawa gambut. Pada keadaan 
permukaan air tanah sudah lebih dalam, proses-proses pematangan lahan 
terus berlangsung, sebagai berikut: (a) proses pengurasan atau drainase telah 
mengangkut banyak racun-racun, juga unsur hara dan sedimen melalui aliran 
air; (b) ketebalan lapisan aerobik yang telah terbentuk karena pembuangan 
air dari lahan, semakin menipis disebabkan aktivitas mikroorganisme, 
oksidasi dan pemadatan/kompaksi karena beban di permukaan, sementara air 
sebagai penyangga sudah keluar dari sistem lahan; (c) gradian hidrolik aliran 
terhadap pasang makin kecil, sehingga lahan rawa gambut mudah mengalami 
kebanjiran dan sulit membuang air ke saluran primer, jika kegiatan operasi 
dan pemeliharaan (OP) tidak dijalankan dengan baik dan benar; dan (d) lahan 
rawa gambut lebih terbuka dan lebih cepat mengalami perubahan, baik untuk 
usaha pertanian maupun kegiatan produksi lainnya.

Proses penurunan muka tanah atau subsidensi di lahan rawa gambut 
merupakan dampak tidak langsung dari terganggunya sistem hidrologi rawa. 
Subsiden terjadi karena erosi sedimen, erosi bahan organik melalui aliran, 
kompaksi, dan juga hilangnya karbon melalui pelepasan CO2 ke udara. Laju 
subsiden dapat juga meningkat karena daya sanggah tanah berkurang, akibat 
air telah keluar dari sistem lahan rawa gambut karena penurunan water table. 

Secara ilmu lingkungan, efek tak langsung dari pengembangan rawa 
menyebabkan daya tampung sistem lahan rawa gambut terhadap fungsi 
hidrologi makin lama makin menyusut. Hal ini karena bahan organik terus 
berkurang akibat terangkut (ekspor) melalui erosi, transportasi aliran keluar, 
transportasi sedimentasi, emisi CO2 dan pemanfaatan hasil pertanian. 

Indonesia mengalami peristiwa kebakaran hutan dan lahan rawa 
gambut hampir setiap tahun. Kebakaran lahan rawa gambut memiliki potensi 
ancaman besar bagi perubahan iklim global, karena emisi karbon yang berasal 
dari hasil pembakaran bahan organik gambut memiliki konsentrasi yang 
relatif lebih besar. Pola kebakaran di lahan gambut adalah ground fire dan 
pembakaran yang tak nyala (smoldering). Setelah kejadian kebakaran hutan 
dan lahan tahun 1997/1998, dunia internasional memberikan predikat 
kepada Indonesia sebagai perusak lingkungan terbesar sepanjang abad 21. Hal 
ini karena tingkat kebakaran hutan yang masif dan berskala besar, dan juga 
dampak yang ditimbulkannya berpengaruh hingga ke negara tetangga seperti 
Singapura, Malaysia dan Thailand.

Kelestarian lahan gambut ditentukan oleh faktor utama tinggi muka 
air tanah (water table). Pada kondisi alami (vegetasi hutan tidak didrainase) 
water table dekat dengan permukaan tanah, tinggi muka airnya tanah dapat 
mencapai muka tanah atau lebih pada waktu dan tempat tertentu sepanjang 
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tahun. Pada kondisi ini, kelengasan tanah cukup tinggi untuk mencegah 
subsidensi gambut dan kebakaran lahan rawa gambut. Bila didrainase tinggi, 
muka air tanah turun yang menyebabkan terjadinya subsiden dan kebakaran. 

Sebagian besar kebakaran yang terjadi disebabkan oleh praktik 
drainase yang dibangun, dan sekaligus menyediakan akses masyarakat ke kanal 
menjadi tinggi. Mereka memanfaatkan kanal untuk berburu, menangkap 
ikan dan sarana untuk mengeluarkan kayu (illegal logging). Kelalaian orang 
dalam menggunakan api (puntung rokok, campfire dan kegiatan lain yang 
menggunakan api) menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Kegiatan berladang 
tidak dijumpai, sehingga kemungkinan terjadinya perambatan kebakaran 
akibat penyiapan lahan dengan cara membakar sangat kecil. Berdasarkan 
informasi warga yang melakukan perladangan, mereka tidak pernah dalam 
memilih lokasi calon ladang di lahan rawa gambut yang tebal karena tidak 
subur.

Adanya pembangunan kanal-kanal dan proyek rasionalisasi sungai di 
lahan rawa gambut ternyata menimbulkan dampak besar terhadap perubahan 
keseimbangan muka air tanah. Akibatnya, pada saat musim kemarau, lahan 
rawa gambut mengalami pengeringan yang berlebihan, koloid gambut 
menjadi rusak dan kerentanan kebakaran semakin meningkat. Ketika 
terbakar, kobaran api pada lahan gambut bercampur dengan uap air sehingga 
akan menghasilkan asap yang sangat banyak.

Maka, dengan mengacu pada hasil-hasil penelitian dan pandangan 
teknis para ahli tersebut di atas, hampir dapat dipastikan bahwa keberadaan 
kanal-kanal terbuka, justru berpeluang memberikan dampak negatif yang 
berimplikasi pada degradasi kawasan rawa gambut yang masif di kemudian 
hari. Akibatnya, peristiwa kebakaran beruntun akan terjadi setiap tahun. 
Bila hal ini terus dibiarkan dan tidak ada langkah-langkah antisipatif, maka 
dampak negatif ekologi dan sosial ekonomi masyarakat dipastikan lebih besar 
lagi pada masa-masa yang akan datang, baik untuk lingkungan global, dan 
terhadap masyarakat lokal di wilayah tersebut. 

Diskusi pro dan kontra terkait kerusakan lahan rawa gambut yang 
mengemuka di kalangan para ilmuwan tidak terlepas dari kekurangan bukti 
hasil monitoring yang panjang, yaitu tata air terhadap laju subsiden dan 
emisi CO2. Tulisan ini mencoba membuka pandangan dan memperkaya 
pendekatan sistem yang telah ada, sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan terbaru, dan  pangkalan data-data hasil penelitian yang tersedia. 
Selain itu, dukungan kemampuan komputasi yang semakin cepat dan 
akurat, memberikan peluang lebih besar untuk melakukan rekayasa-rekayasa 
lingkungan, melalui pemodelan pengelolaan air  untuk mendukung sistem 
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pertanian dan memprediksi kerusakan gambut karena terjadinya emisi CO2 
dan subsiden.

C.1 Benang Kusut Pengelolaan Rawa Gambut Indonesia
Hingga saat ini, perlindungan terhadap ekosistem rawa gambut 

secara legal formal hanya ditujukan untuk restorasi fungsi hidrologis, sebagai 
penambat air dan pencegah banjir, serta perlindungan ekosistem yang khas di 
kawasan yang bersangkutan. Tetapi, aturan yang ada belum termasuk proteksi 
perubahan iklim dan kebakaran kabut asap, yang setiap tahun semakin 
tidak terkendali. Sementara dana yang digelontorkan oleh BNPB menjadi 
unlimited, tetapi hasilnya masih belum maksimal. 

Lemahnya pemerintah (kebijakan/regulasi) yang ada dalam 
perlindungan ekosistem lahan gambut di Indonesia disebabkan keterbatasan 
dasar pengetahuan ilmiah tentang gambut yang digunakan dalam membangun 
aturan legal formal tersebut. Seharusnya berbagai aturan yang saling terkait 
mempunyai dasar pengetahuan ilmiah yang sama sehingga mendukung satu 
dengan yang lain. Sebagai contoh, konsep dome gambut, konsep kesatuan 
hidrologi gambut (KHG), konsep daerah aliran sungai (DAS), konsep irigasi 
di up-land (tanah mineral) dan konsep drainase di low-land (tanah gambut) 
dan lain-lain. Beberapa aturan legal formal yang sudah dikeluarkan terkait 
perlindungan terhadap ekosistem rawa gambut dan perencanaan pengelolaan 
yang berkelanjutan, tetap perlu perbaikan untuk penyesuaian terhadap 
perkembangan pengetahuan terkini. Peraturan-peraturan tersebut antara lain  
Keppres  Nomor 32 Tahun 1990, Permentan Nomor 14 Tahun 2009, dan 
terakhir yang menentukan adalah PP Gambut Nomor 71 Tahun 2014 juncto 
PP 57 Tahun 2016 tentang perubahan PP 71 Tahun 2014.

Secara subtansial, PP Gambut Nomor 71 Tahun 2014 yang direvisi 
dengan PP Nomor 57 Tahun 2016, masih mengutip bulat-bulat Keppres 32 
Tahun 1990 pasal 10. Padahal, aturan lama tersebut secara empiris tidak bisa 
digunakan untuk perlindungan rawa gambut, dan tidak mencegah terjadinya 
perubahan iklim, karena praktek drainase yang dalam sehingga pelepasan 
CO2 ke udara semakin tinggi. Walaupun peraturan tersebut dikatakan sebagai 
hasil kompromi maksimal antar pemangku kepentingan. Metamorfosis, 
ambiguitas, dan inkompatibilitas peraturan atau kebijakan dalam kaitannya 
dengan perizinan lahan, pengendalian dan pemantauan khususnya pada 
pemanfaatan	lahan	rawa	gambut,	termasuk	identifikasi	titik	lemah	pada	proses	
AMDAL berikutnya yang masih tetap jadi perdebatan. Akibatnya, peluang 
okupasi lahan rawa gambut oleh pengusaha masih akan tetap terjadi. Pada 
kenyataannya pemerintah masih menganut aliran liberalisasi ekonomi, yang 
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pada hakikatnya sangat berlawanan dengan ajaran sustainable development itu 
sendiri.

Lemahnya	 justifikasi	 ilmiah	 yang	 melandasi	 regulasi	 dan	 tidak	
adanya keterkaitan antara  perlindungan gambut dengan perubahan iklim 
menyebabkan PP ini menjadi kurang berperan dalam mengendalikan 
kerusakan lingkungan hidup pada ekosistem rawa gambut. Padahal, tujuan 
PP adalah untuk menjaga kelestarian fungsi ekosistem rawa gambut untuk 
mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat (Pasal 2).

Hampir semua ekosistem lahan rawa gambut, masih dalam kondisi 
baik pada awal tahun 1970. Tetapi, sekarang kebanyakan lahan rawa gambut 
telah dibuka untuk perkebunan monokultur (terutama kelapa sawit dan 
tanaman akasia/HTI) yang mengharuskan air diusir dari lahan rawa gambut. 
Laju deforestasi di wilayah ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. 
Sementara tingkat keberhasilan membuat lahan gundul produktif untuk 
pertanian tanaman pangan justru berada di posisi terendah. 

Meskipun ada peraturan yang berbeda yang menyatakan pembatasan 
pemanfaatan lahan rawa gambut dengan jelas, tetapi tidak ada pesan yang 
tegas dari pemerintah. Apakah lahan rawa gambut dalam harus dihentikan? 
Sayangnya, sebagian besar lahan rawa gambut dalam, telah berada di bawah 
lisensi. Dengan demikian, kita berada pada tahap on- akan lahan gambut 
dalam pembukaan besar-besaran pada skala nasional.

Desakan dari kalangan pengusaha, ada rencana untuk melakukan 
deregulasi penggunaan lahan rawa gambut dan untuk melegitimasi konversi 
rawa gambut lebih dari 3 meter. Argumen ini tampaknya dibenarkan oleh 
klaim bahwa cara-cara baru ditemukan untuk membuat ekonomi produktif 
dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Namun, pernyataan tersebut tidak 
didasarkan pada ilmu pengetahuan yang independen. Berdasarkan ilmu 
pengetahuan yang independen, yang dapat diakses dalam berbagai publikasi, 
argumen tujuan tersebut tidak mungkin untuk penyelamatan rawa gambut. 
Situasi ini jelas menunjukkan bahwa kita membutuhkan kebijakan yang 
baik berdasarkan ilmu pengetahuan yang independen dan baik, sebelum 
menetapkan regulasi lahan rawa gambut. Tetapi, justru pernyataan-pernyataan 
tersebut yang telah membuat PP Gambut Nomor 71 Tahun 2014 menjadi 
cacat walaupun sudah ada revisi PP Nomor 57 Tahun 2016.

Berdasarkan prediksi, saat ini tersedia sebagian besar lahan rawa 
gambut didrainase yang diharapkan menjadi undrainable dalam hitungan 
dekade. Konsekuensi ini akan terlalu mahal untuk Indonesia, karena 
harus	 “dibayar”	 dengan	 10	 persen	 dari	 total	 luas	 daratan,	 investasi	 besar,	
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infrastruktur, kegiatan ekonomi, dan kehilangan pusat-pusat populasi besar. 
Namun, tidak ada sinyal yang jelas tentang bagaimana menangani terbaik 
dengan pembukaan skala besar/sistem kanalisasi untuk praktik pertanian di 
lahan rawa gambut. 

Sebaliknya, beberapa pemegang konsesi hutan/kelapa sawit telah 
mengklaim bahwa lahan rawa gambut dalam bisa sangat produktif dan 
berkelanjutan dalam jangka panjang, seperti konsep ISPO dan RSPO. 
Namun, tidak ada bukti tentang hal ini. Klaim untuk membuat lahan rawa 
gambut menjadi produktif di Indonesia masih pada tahap awal. Berdasarkan 
pengetahuan terbaik yang tersedia, hal itu tidak akan mungkin. Ex-PLG 
1 juta hektare di Kalimantan Tengah hanya salah satu contoh dari skema 
pengembangan lahan rawa gambut yang gagal, dan akan ada lebih banyak 
contoh seperti itu di masa depan. Untuk alasan ini, harus ada peninjauan 
kembali terkait perilisan tanah gambut yang tersisa untuk perkebunan 
komersial.

Pemerintah jelas dan pasti akan berpihak pada orientasi nilai 
ekonomi untuk pembiayaan pembangunan. Sejarah mencatat bahwa 
bencana kerusakan lingkungan berawal dari liberalisasi penguasaan lahan 
yang masif. Penyebabnya, di dalam PP gambut, tidak ada perlindungan total 
terhadap ekosistem gambut dan rehabilitasi lahan yang rusak. Ditambah 
lagi banyaknya regulasi, sarat muatan sektoral, seperti dalam Kepmentan 
(Pedoman Pemanfaatan Gambut oleh Departemen Pertanian), yang tidak 
mau mengerti dampak di kawasan konservasi  secara ilmiah. Padahal, kawasan 
ini merupakan satu kesatuan bentang alam gambut dan hidrologi yang saling 
berpengaruh secara langsung. Perlakuan di kawasan APL, khususnya drainase, 
akan mendrainase lahan gambut kawasan konservasi secara langsung, yang 
mempunyai porositas yang tinggi melalui tiga macam pengaliran keluar 
seperti telah diuraikan di atas (Hooijer, 2003; Ritzema and Wösten, 2002). 
Pengaruh intervensi di kawasan budidaya terhadap kawasan lindung dalam 
satu Kesatuan Hidrologi Rawa Pasang Surut (KHR pasut atau KHG) yang 
sama akan semakin terasa dengan sistem 30 persen konservasi dan 70 persen 
kawasan budidaya seperti diatur dalam PP Gambut.

Aturan pembangunan saluran keliling sebagai saluran batas 
areal kawasan budidaya dan kawasan konservasi, dan saluran-saluran lain 
(primer, sekunder dan tersier) dalam kawasan budidaya secara langsung 
dapat berpengaruh pada perlindungan kawasan konservasi. Saluran keliling 
merupakan saluran drainase langsung terhadap air tanah gambut kawasan 
konservasi. Saluran ini merupakan bagian sisi langsung kawasan konservasi 
dan akan berfungsi sebagai saluran drainase kawasan konservasi. Saluran 
drainase lain dalam kawasan budidaya juga  berfungsi sebagai saluran drainase 
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kawasan	konservasi	melalui	 sifat	aliran	air	dan	mekanika	tekanan	“osmosis”	
pada lahan gambut dengan porositas yang tinggi. Kepmentan ini betul-betul 
melanggar prinsip ilmiah, dan nyata tidak berkelanjutan pada ekosistem lahan 
gambut itu sendiri. 

Dapat disimpulkan bahwa: (a) sudah hampir 35 tahun, pemanfaatan 
lahan gambut di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekologi dan 
karakteristik hidrologi gambut, contoh: HPH, proyek ISDP, proyek PLG 
1 juta ha, perkebunan sawit dan HTI, sehingga menimbulkan kerusakan 
besar; (b) RTRW belum mempertimbangkan sifat dan karakteristik gambut 
dalam peruntukannya. Belum ada kebijakan (peraturan) yang secara tegas dan 
terpadu yang mengatur pengelolaan ekosistem gambut. (contoh semua mau, 
HTI, sawit, pertanian, pemukiman, dll); (c) Pengetahuan tentang ekosistem 
gambut telah berkembang. Misteri ekosistem gambut sudah banyak diketahui. 
Akan tetapi, kemajuan pengetahuan baru itu tidak banyak dituangkan dalam 
regulasi untuk pengelolaan dan penyelamatan gambut yang berkelanjutan. 
Malah masih mengutip bulat-bulat Keppres Nomor 32 Tahun 1990 pasal 10, 
yang secara empiris di lapangan tidak bisa lagi digunakan untuk perlindungan 
gambut, dan dari pasal 13 yang membolehkan pengeringan (drainase) di lahan 
gambut. Sangat disayangkan. Pembangunan yang membuka sistem drainase 
di lahan gambut tak akan menghasilkan keuntungan apa-apa, bila pemerintah 
dan kelompok pebisnis mau berhitung secara jujur, nilai kerusakan akan 
berlipat ganda dan umur pakai gambut lebih pendek.

Lihatlah yang terjadi saat ini. Kebakaran dan kabut asap di mana-
mana, dan sudah dijadikan bencana nasional. Seperti juga dilaporkan oleh 
Fakultas Kehutanan dan Warsi pada 2015 bahwa potensi kerugian akibat 
kebakaran gambut di tiga kabupaten di Jambi dapat mencapai Rp 19 triliun 
lebih. Angka ini mencapai tiga kali lipat dari jumlah APBD Provinsi Jambi.

Menanggapi kebakaran dan kabut asap tahun 2015 yang parah, 
pemerintah Indonesia telah menyatakan konservasi lahan gambut sebagai 
strategi kunci untuk mencegah kebakaran. Tahun 2016, pemerintah 
mengambil beberapa langkah nyata untuk melindungi lahan gambut dan 
mengatur penggunaannya.

Pada Januari 2016, Presiden Joko Widodo mendirikan Badan 
Restorasi Gambut (BRG), yang dipimpin oleh Nazir Foead, yang sebelumnya 
adalah seorang konservasionis di World Wildlife Fund for Nature. Lembaga 
ini bertugas mengoordinasi dan memfasilitasi restorasi lahan gambut di 
tujuh provinsi: Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Hasil kerja BRG dilaporkan langsung 
kepada presiden. BRG menargetkan pemulihan sekitar 2,1 juta hektar lahan 
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gambut terdegradasi di tujuh provinsi ini pada tahun 2018 melalui tiga strategi: 
membasahi kembali (melalui kanal pemblokiran dan membangun sumur bor 
dalam), revegetasi dengan spesies hutan rawa gambut asli, dan revitalisasi mata 
pencaharian bagi masyarakat di lahan gambut kawasan (melalui pertanian 
yang sesuai gambut, perikanan, peternakan, dan ekowisata).

C.2 Pengalaman Pengelolaan Air Tingkat Petani (Kasus di 
Sumatera dan Kalimantan)
Perubahan penggunaan lahan untuk pertanian, perkebunan, hutan 

tanaman industri (HTI) atau tujuan-tujuan lain, memerlukan drainase untuk 
menurunkan muka air dan mengeluarkan air hujan yang berlebih. Sedangkan 
pada musim kering, sistem ini berguna untuk menghindari laju subsiden 
yang tinggi dan menekan kekurangan air. Maka, drainase sangat penting 
mengendalikan tinggi muka air. 

Oleh karena itu, sistem pengelolaan air pada lahan rawa gambut 
harus memberikan beberapa fungsi, secara khusus: (1) memindahkan air 
lebih di permukaan tanah (fungsi drainase); (2) mengontrol muka air tanah 
untuk budidaya (fungsi irigasi), dan (3) konservasi air atau retensi air (fungsi 
restorasi). Fungsi-fungsi ini terlihat agak komplit. Di satu sisi, mengeluarkan 
air lebih akan menyebabkan kondisi aliran tidak stabil. Sementara di sisi lain 
akan terjadi proses dekomposisi/mineralisasi atau oksidasi dan memicu laju 
turunnya muka tanah, seperti subsiden atau kebakaran gambut. 

Perencanaan pemanfaatan lahan rawa gambut tidak dapat 
dilepaskan dari perencanaan tata ruang. Tata ruang yang bijak seyogianya 
mempertimbangkan manfaat dan risiko dari suatu rencana pemanfaatan. 
Sehingga	 dapat	 memaksimalkan	 manfaat	 (maksimalisasi	 efisiensi)	 dan	
meminimalkan risiko sesaat maupun jangka panjang.  

C.2.1 Kisah Sukses
Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh UNSRI Sumsel 

(terutama di Telang), Jambi, Riau, dan di Kalimantan (Alm. Pro. Dr. Ir. 
H. Robiyanto H. Susanto, Sc. M.Agr), dan oleh UNJA dengan beberapa 
konsultan asing (NERI, SDWA, WI, ALTERRA, EUROCONSULT, 
SHIMIZU) serta WUR-Belanda dan NUS dan NTU dari Singapura di 
Jambi telah memberikan banyak referensi. Terutama tentang kompleksitas 
pengelolaan rawa gambut tropika yang jauh lebih sulit dibanding daerah 
temperate/subtropis. 
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 Dalam waktu yang bersamaaan, penulis juga telah mendalami riset 
dengan membangun model simulasi 3D hubungan open channel flow dengan 
groundwater flow terhadap opsi-opsi pengelolaan water level di kawasan rawa 
gambut ini. Caranya dengan meneliti dampak dari emisi CO2 dan subsiden 
untuk tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan tanaman palawija, yang 
ditetapkan berdasarkan beberapa skenario water level, khusus untuk setiap 
tanaman. Emisi yang dikeluarkan oleh tanaman dan subsiden yang terjadi 
dianggap sebagai kerugian yang dapat dikonversi menjadi kehilangan uang. 
Jumlah produksi tanaman (kg) dipengaruhi oleh kondisi lahan (area yang 
dapat digunakan aktif yang dapat drainase).

 Hasil emisi dan subsiden dari beberapa skenario tinggi muka air (mulai 
dari kedalaman 0,1 m hingga kedalaman maksimum 1,5 m) ditampilkan di 
Tabel 1. Nilai drainase yang dalam menyebabkan kerugian emisi dan subsiden 
yang sangat besar. Subsiden yang besar juga menyebabkan banyak tanah yang 
tergenang sehingga tidak dapat digunakan untuk penanaman. Perbedaan 
pengaruh drainase berdampak besar pada produktivitas dan keuntungan 
tanaman pertanian/perkebunan yang membutuhkan drainase yang berbeda-
beda. 

Tabel 1. Hasil simulasi emisi  CO2 dan subsiden  di Rantau Makmur-
Jambi

Sumber: Aswandi et al. 2016

Skenario 
Drainase 

(m)

Simulasi 100 tahun

Emisi CO2

(1000 ton)

Rugi Emisi

(Rp miliar)

Subsiden

(cm)

Kondisi Lahan 
(%)

1,5 (max) 1407,1 108,3 90,6 35,9 

1,2 1283,8 98,9 82,8 36,3 

1,0 1093,7 84,2 70,9 48,2 

0,8 (real) 794,9 61,2 52,1 62,3 

0,6 595,8 45,9 39,6 76,6 

0,4 450,7 34,7 30,5 89,1 

0,3 412,9 31,8 28,1 95,2 

0,2 364,4 28,1 25,1 99,4 

0,1 279,5 21,5 19,8 100 
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 Sistem pengairan padai dua kelompok tanaman: tanaman industri dan 
tanaman perkebunan, dan tanaman pangan dan palawija berbeda. Kelompok 
pertama memiliki skenario drainase dalam dengan umur tanaman lebih lama 
(tahunan). Sementara kelompok kedua pada dasarnya menggunakan level 
muka air dangkal dan usia mereka cukup singkat (lebih pendek dari satu 
tahun).  
 Dari hasil kalkulasi emisi, subsiden, dan rasio laba/rugi, diketahui 
bahwa tingkat subsiden dan laju emisi CO2 yang  paling rendah terlihat 
pada kelompok tanaman pangan dan palawija. Sementara untuk kelompok 
tanaman perkebunan dan industri yang membutuhkan drainase dalam, 
menyumbangkan kerusakan lingkungan paling besar, yaitu memperpendek 
umur pakai lahan karena laju subsiden yang tinggi dan juga merilis CO2 yang 
paling banyak. Hasil simulasi selama 100 tahun untuk kelompok tanaman 
industri memiliki dampak yang kuat terhadap kerusakan lingkungan. 
Tanaman industri akasia adalah kontributor tertinggi, diikuti oleh tanaman 
perkebunan kelapa sawit, karet, dan jelutung. (Aswandi et al. 2016).
 Hasil simulasi untuk time step 100 dan 200 tahun, menunjukkan 
bahwa sistem kanalisasi di kebun akasia dan kebun sawit menguras air keluar 
dari lahan gambut paling banyak, dan memberikan dampak subsiden paling 
besar. Jadi, kalkulasi nilai rasio untung/ruginya juga paling kecil. Lain halnya 
dengan tanaman pangan dan palawija, di mana tanaman padi lebih tinggi 
rasionya. Sementara untuk setiap tanaman palawija serta gabungan tanaman 
palawija dengan tanaman pangan adalah lebih baik lagi, karena tanaman ini 
tidak memerlukan drainase dalam (hanya 20 cm s.d.30 cm).
	 Penelitian	ini	mencoba	sedikit	menyingkap	rahasia	konflik	perbedaan	
pandangan terhadap penyelamatan gambut di Indonesia, khususnya tentang 
dualisme sikap para ilmuwan dalam pengelolaan air (water management). 
Kasus ini bukan menyorot tanaman akasia dan sawit saja, tetapi kondisi tata 
air yang menjadi syarat untuk tumbuh dan produksi tanaman ini memerlukan 
water level/TMA yang dalam, sehingga lahan gambut teroksidasi dan 
terkompaksi, dan mengakibatkan penurunan permukaan gambut. Kita juga 
tidak menyangkal bahwa ada penangkapan CO2 oleh tanaman akasia, tetapi 
dalam konteks ini lahan gambut yang membutuhkan waktu sekitar 5-7 ribu 
tahun (pendapat para ahli) untuk dapat terbentuk, kini hilang karena oksidasi 
akibat drainase dalam tempo hanya puluhan tahun saja. Sebagai contoh 
telah	terjadi	subsiden	yang	signifikan	di	perkebunan	sawit	di	Desa	Sanggaran	
Agung, Tanjabtim pada Gambar 1.
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Gambar 1. Perbedaan TMA dan pengaruhnya pada subsiden di Desa Sumber 
Agung, Tanjabtim-Jambi (Sumber: Laporan Penelitian Kerjasama UNJA-SDWA-

NUS. 2008)

Berdasarkan hasil pemantauan subsiden selama lima tahun (2007-
2012) di perkebunan sawit PT. Bahari Gembira Ria dengan kedalaman 
gambut rata-rata 7 meter, menunjukkan pengaruh drainase dalam (kanan) 
mengalami subsiden lebih dari 2 meter. Sementara pengaruh drainase dangkal 
(kiri) menyebabkan subsiden sekitar 1,3 meter. 

Bukti lain terjadinya subsidensi akibat penurunan TMA di Desa 
Rantau Makmur, Delta Berbak-Jambi, juga dapat dilihat pada Gambar 2  
berikut.

Gambar 2. Perbedaan elevasi lahan gambut bisa mencapai 40 cm di 
Rantau Makmur: (kanan) lebih rendah akibat pengaruh drainase dan pengelolaan 
intensif dengan (kiri) lebih tinggi karena drainase tidak ada dan tidak dikelola 
secara intensif (Aswandi, et al.2016)
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Terlihat betapa besarnya dampak kerusakan lahan gambut yang 
sudah didrainase atau dibangun kanal terhadap amblasnya tanah gambut. 
Kehilangan lapisan tanah karena subsiden terus terjadi akan mengubah 
karakter lanskap, sehingga mengabaikan perencanaan pengelolaan air (water 
management). Bencana ini sudah terjadi di Delta Berbak, Tanjabtim, Provinsi 
Jambi, yang dulunya dibuka oleh proyek ISDP.Penelitian pemantauan 
TMA	 untuk	 menentukan	 efektifitas	 sekat	 kanal	 terhadap	 luasan	
rewetting lahan gambut di Kanal Katung-Seponjen, Muaro Jambi yang 
didukung oleh BRG selama tiga tahun (2017-2019), menunjukkan 
hasil yang serupa.  Selama kurun waktu riset, telah terjadi perubahan 
elevasi lanskap lahan gambut karena menurunnya daya dukung lahan 
dalam menahan dan menyimpan air. Beberapa Gambar 3 berikut 
memperlihatkan perubahan perilaku hidrologi yang semakin besar. 

 

Gambar 3. Tanggul tanaman yang tersisa 
dan simulasi tebal gambut

21/07/2020

Tunggul tanaman (1.6 m) 
yang masih tersisa
setelah land clearing 
atau pembukaan lahan
di Rantau Rasau, 
Tanjabtim Provinsi
Jambi (Foto Hooijer. A, 
2011)

Gambar 3. Tebal gambut rata-rata hasil simulasi
(mundur) dari tahun 1970 sd 2010 (1.26 m) yang 
hilang (garis warna merah) dan hasil simulasi 2010 
sd sekarang (garis warna hitam) (Sumber: 
Aswandi, et.al. 2015)

Validasi Model : (Bukti di Lapangan)
Subsiden dengan data lapangan dari tahun 1970-2010
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Gambar 4. Elevasi lahan gambut mengalami penurunan 
yang lebih dalam di lahan gambut sepanjang Kanal Katung 
dan banjir yang melimpah di atas sekat kanal yang dibangun, 
ini menunjukkan kondisi ekstrim telah terjadi terhadap fungsi 

hidrologi (Sumber: Aswandi, et.al. 2018)

Pengalaman lain kegiatan perencanaan pengelolaan air berbasis 
KHG di daerah lain di Indonesia, seperti di Kalteng dan Kaltim diharapkan 
dapat memberikan motivasi untuk menyukseskan program restorasi yang 
telah dikawal oleh BRG selama 4 tahun. Kita berharap kegiatan restorasi ini 
tetap dilanjutkan. 

Elevasi/topogradi
zona pengelolaan
air/WMZ adalah
parameter utama
yang mengendalikan
proses pembasahaan
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C.2.2 Penyusunan Tata Kelola Air Di PT. Sumur Pandanwangi 
Kartika, Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah 

 Bermula dari kajian lanskap yang berkait langsung dengan fungsi 
hidrologi, maka kawasan KHG dapat diketahui. Luas dan volume gambut 
diperoleh	dari	hasil	analisis	data	survei	ketebalan	gambut	dan	data	topografi.	
Data ketebalan gambut diproses dengan menggunakan metode interpolasi. 
Hasil akhir dari proses tersebut, terbentuk data raster dalam bentuk grid. 
Setiap grid memiliki nilai tertentu yang dapat dijelaskan menurut keinginan 
pengguna data. Volume gambut diperoleh dengan melakukan proses map 
calculation antara grid elevasi dengan grid luas gambut. 
Salah satu fungsi dari kawasan ini adalah restorasi hidrologi dan restorasi 
vegetasi. Secara hidrologis, kawasan ini dapat menyimpan air yang sangat besar 
sehingga dapat dimanfaatkan sebagai air cadangan yang dapat dilepaskan 
pada musim kemarau untuk menjaga kondisi kebun tetap basah sehingga 
mencegah terjadinya kebakaran lahan. Dari hasil survei, diketahui bahwa blok 
ini merupakan areal yang memiliki vegetasi berupa hutan sekunder dan tidak 
mengalami kebakaran pada tahun 2015 sehingga sesuai untuk penerapan 
konsep restorasi vegetasi.

Dari hasil proses analisis diperoleh data luas lahan gambut sebesar 6.978 
ha dengan volume 214.152.600 m3, dan volume air sebesar 15.268.301 
m3 	dengan	rata-rata	perbedaan	topografi	2-3	m dari kawasan budidaya 
di sekitarnya.

Gambar 5. Kegiatan perencanaan tata kelola 
air di Lahan Konsesi PT. Sumur Pandanwangi 
Kartika, Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
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C.2.3 Kajian Tata Kelola Air dan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit 
PT Agrojaya Tirta Kencana (ATK) Di Kabupaten Kutai 
Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur 

	 Berdasarkan	 hasil	 analisis	 hidrotopografi,	 elevasi	 gambut	
di wilayah kerja PT. ATK sudah mengalami perubahan dan sangat 
memerlukan suplai air pada musim kemarau, untuk keperluan tanaman 
dan antisipasi bencana kebakaran. Untuk memudahkan mendapatkan 
sumber air yang bisa dialirkan ke lahan secara teknis, maka   ditetapkan 
tiga zonasi tata kelola air, yaitu: Zona-A di wilayah Selatan, sumber 
air utama dari Sungai Sabintulung (pompanisasi); Zona-B sebelah 
barat, sumber air dari Sungai Sedulang; dan Zona-C di sebelah Timur 
dan Utara, dengan sumber air  dari long storage	 (	 modifikasi	 kanal	
pakai tanggul keliling kawasan lindung). Untuk realisasi rencana long 
storage, masih memerlukan kerjasama dengan PT. Khaleda. Di mana 
kawasan lindung PT. Kheleda satu kesatuan dengan KHG kawasan 
lindung pada PT.ATK. Arah kedalaman puncak gambut (peat dome), 
diperkirakan masih berada di luar wilayah kerja PT. ATK Oleh karena 
itu,	masih	perlu	data	hidrotopografi	detail	yang	sama	di	PT.	Khaleda,	
jika perencanaan tata kelola air berdasarkan konsep KHG, seperti yang 
dimandatkan dalam PP.71/2014 dan PP.57/2016, dapat dibangun 
secara tepat dan benar.

Gambar 6. Lokasi tanggul, sebaran 
genangan dan arah aliran di areal 

PT.ATK 
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Gambar 7. Lanskap KHG perkebunan PT. ATK Kalimantan Timur, 
memudahkan kegiatan OP pengelolaan air (water management)

D. Tata air KHG/Sub KHG dan areal kerja Kemitraan HBL 
Muara Medak.
Pengelolaan air (water management) telah menjadi kunci dalam 

pemanfaatan lahan rawa gambut. Pengelolaan air yang dimaksud meliputi 
pengelolaan ruang yang berada dalam lanskap kesatuan hidrologis gambut 
(KHG), yang dibagi dalam area fungsi lindung dan area fungsi budidaya. 
Pengelolaan air yang berbasis unit hidrologi KHG diharapkan akan: (a) 
menaikkan TMA, mencegah proses oksidasi dan kebakaran lahan, serta 
subsidensi (amblesan); (b) terjaminnya kecukupan air bagi tanaman; (c) 
menyimpan air yang berlebih di lahan dalam unit KHG; dan (d) perbaikan 
limnologi air. Pengelolaan air mengikuti pola zonasi dipisahkan sesuai 
zona berfungsi lindung dan zona berfungsi budidaya. Pengelolaan air di 
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daerah berfungsi lindung (area kubah gambut) mempunyai fungsi utama 
menyimpan air pada musim hujan dan menyalurkannya ke zona budidaya 
untuk dimanfaatkan pada musim kemarau.

Pengelolaan air di zona budidaya ditujukan untuk dapat 
memanfaatkan air sepanjang waktu sesuai dengan kebutuhan tanaman, yang 
mencakup aspek (a) area kerja petani, (b) sistem jaringan tata air, dan (c) 
bangunan penahan air dan pengendali kelebihan air.  

Kompleksitas kenyataan di lapangan sangat tinggi, seperti kasus 
pengelolaan dan pemanfaatan gambut yang dialami oleh Gapoktanhut BHL 
di Desa Muara Medak. Wilayah kerja kelompok tani ini terkoneksi langsung 
dengan dua perusahaan, yaitu PT. RHM dan PT. HBL, semuanya berada 
dalam  satu lanskap KHG sehingga perencanaan pengelolaan air juga harus 
terintegrasi dengan PT. RHM dan PT. HBL. Pada akhirnya pengaturan ini 
dapat mendatangkan manfaatkan dan risiko bersama. 

Menyadari kerumitan dan besarnya bencana yang telah terjadi 
(kebakaran setiap tahun, di mana kejadian terakhir pada 2019 kebakaran 
menghanguskan hampir semua lahan gambut di perhutanan sosial ini) ketika 
fungsi hidrologi KHG yang ditempati bersama dua perusahaan ini tidak bisa 
menahan air, maka lahirlah inisiatif membentuk Repair (Regu Peduli Air). 
Repair membantu Gapoktanhut dalam menjalankan fungsi monev. Repair 
diinisiasi oleh masyarakat desa gambut Muara Medak dan didukung oleh 
LHK Palembang, ZSL dan Universitas Jambi. Semangat kelahiran organisasi 
baru ini adalah dalam rangka menjadi bagian dari solusi terhadap pencegahan 
kebakaran lahan gambut yang selama ini belum optimal, terutama di Desa 
Muara Medak, Provinsi Sumsel, dan Indonesia pada umumnya. 

Diawali dengan kunjungan dan pelatihan singkat tentang teori tata 
kelola air di lahan gambut, ZSL KELOLA Sendang bersama Tim Balitbang 
LHK Palembang dan Universitas Jambi, melakukan observasi lapangan ke area 
kerja kemitraan Perhutanan Sosial Gapoktanhut-BHL-KPH Lalan Mendis 
di Desa Muara Medak. Kawasan tersebut merupakan lahan gambut bekas 
terbakar dengan sistem kanal-kanal yang telah dibangun oleh masyarakat. 
Hal ini dilakukan agar tim Regu Peduli Air (Repair) yang baru terbentuk 
mendapat keterampilan upaya-upaya monev yang akan dikerjakan, sesuai 
dengan kondisi aktual di lapangan sehingga mudah dimengerti dan dipahami. 
Beberapa dokumentasi kegiatan Repair di tahun 2019 dapat dilihat sebagai 
berikut.  
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Gambar 8. Lokasi kerja dapat dicapai sekitar 30 
menit dari Dusun 7 melalui jalan darat pada kondisi 

kering.  

D.1  Kondisi Jaringan Kanal di Perhutanan Sosial, Desa Muara 
Medak Sumsel
Jaringan kanal yang terdapat di area ini adalah bekas kanal yang 

dibuat dan digunakan untuk mengeluarkan kayu. Setelah habis potensi kayu, 
kanal tetap digunakan oleh pencari ikan dan petani untuk menggarap lahan 
di areal ini. Elevasi jaringan kanal di area ini berkisar 3,5 m sampai 4,0 m 
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dari hulu yang berbatasan dengan area PT. RHM sampai ke hilir ke lokasi 
pemukiman SAD. Elevasi yang cukup besar ini dapat menguras air dari lahan 
gambut di area kubah (dome) yang berada di hulu pada perbatasan dengan 
area PT. RHM dengan mudah.

Gambar 9. Salah satu perencanaan pengelolaan TMA 
dengan sekat kanal dan embung berdasarkan garis kontur 
di wilayah kerja perhutanan sosial Gapoktanhut BHL di 

Desa Muara Medak

Akses melalui Kanal Utama (Kanal/Parit Gito) menuju Sungai 
Pejudian adalah Sungai Medak. Parit Gito memiliki dimensi Lebar 4-5 m, dalam 
2-2,5 m dan panjang 8,27 km. Sebelah selatan dari Parit Gito merupakan areal 
kerja kemitraan Perhutsos Gapoktanhut BHL dan sebelah utara merupakan 
areal perusahaan. Terdapat 15 kanal tersier yang berhubungan langsung 
dengan parit Gito dengan dimensi lebar 1-2 m, dalam 0.5-1,2 m dengan 
panjang yang bervariasi mulai 500 s.d. 1500 m. Tinggi Muka Air (TMA) di 
kanal Gito saat ini berkisar antara 80 – 120 cm dari permukaan tanah. Bahkan 
ada beberapa kanal tersier yang telah mengering. Kondisi demikian sangat 
rawan terhadap kebakaran karena lahan gambut mengalami kekeringan. 

Pada tahun 2018, telah ada proyek sekat kanal yang difasilitasi oleh 
BRG kepada Pokmas dan kontraktor yang dilaporkan masyarakat. Akan 
tetapi, hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat di 
lapangan pada tahun 2019, di mana tidak ada sekat kanal yang berfungsi 
sehingga air tetap mengalir bebas keluar lahan mengakibatkan lahan gambut 
menjadi kering. Kondisi sekat yang ada dapat dilihat pada Gambar 9 berikut:
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Gambar 10. Sekat yang baru dibangun satu tahun tidak berfungsi,  
di Desa Muara Medak

Dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan Repair, diketahui 
ketebalan gambut di areal kerja kemitraan sosial Gapoktanhut-BHL berkisar 
3-3,5 meter sekitar area demplot (camp), dan semakin dalam ke arah selatan 
dan timur. Areal kerja kemitraan Perhutsos Gapoktanhut-BHL berbatasan 
langsung dengan areal HTI PT.RHM di mana terdapat kanal pembatas 
yang sangat lebar yaitu 8 – 10 meter yang terletak di sebelah selatan dari areal 
Perhutsos. Kanal ini terhubung langsung dengan beberapa kanal sekunder di 
areal Perhutsos dan dapat menguras air. Jika kanal ini tidak dikelola dengan 
baik maka dapat mengakibatkan kekeringan yang parah pada areal sekitarnya.

 
Gambar 11.  Sekat kanal swadaya oleh Repair sebelum 

kebakaran di Kanal Sekunder

Dari hasil survei lapangan terlihat juga sekat kanal yang telah dibangun oleh 
Regu Peduli Air (Repair) secara swadaya dengan model sekat satu lapis dengan 
menggunakan terpal sebagai bahan penahan air untuk menghadapi kemarau 
dan kebakaran tahun 2019. Awalnya sekat masih terlihat mampu menahan air 
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dengan bukti  adanya perbedaan TMA di atas dan di bawah sekat sekitar 55 
cm, akan tetapi setelah terjadi kebakaran 2019, semuanya terbakar, termasuk 
sekat itu sendiri.

Dari hasil pantauan di lapangan sebelum kebakaran tahun 2019, 
area ini belum dilengkapi dengan alat pantau TMA baik di kanal maupun 
di lahan. Padahal ini penting sebagai alat ukur untuk mengetahui perubahan 
TMA terutama pada musim kemarau sehingga dapat digunakan sebagai data 
masukan untuk mempersiapkan peringatan dini terhadap bahaya kebakaran.

Salah satu fungsi dari kawasan ini adalah restorasi hidrologi dan 
restorasi vegetasi. Secara hidrologis kawasan ini dapat menyimpan air yang 
sangat besar yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan air yang dapat 
dilepaskan pada musim kemarau untuk menjaga tinggi muka air tanah tetap 
tinggi. Dengan demikian, kondisi lahan gambut tetap basah, sehingga dapat 
mencegah terjadinya kebakaran lahan dan menyediakan air bagi tanaman. Dari 
hasil	survei	topografi	diketahui	bahwa	area	perhutanan	sosial	Gapoktanhut	ini	
merupakan areal dengan perbedaan kemiringan 3.5 m sampai 4 m dari puncak 
kubah (dome) di timur mengalir ke bagian barat sepanjang 8.27 km. Potensi 
air untuk keluar dari KHG sangat besar pada musim kemarau, menimbulkan 
over drain. 

Lahan gambut Gapoktanhut ini masih satu kesatuan (KHG) dengan 
area konsesi PT. RHM dan PT. HBL juga PT. Tiesco CP. Bahkan semua 
konsesi yang dikelola oleh keempat perusahaan tersebut berada di areal kubah 
KHG, seperti dapat dilihat pada Gambar 11. Penataan tata air menjadi sangat 
penting, karena selama ini sudah terbukti terjadi kebakaran besar setiap tahun. 
Terakhir, pada tahun 2019, terjadi kebakaran yang menghanguskan hampir 
semua kawasan Gapoktanhut di Desa Muara Medak.

D.2 Kondisi Saat Ini Lahan Gambut Gapoktanhut, Desa Muara 
Medak

Kawasan perhutanan sosial Gapoktanhut Desa Muara Medak, secara 
hidrologi berada di wilayah KHG yang cukup dalam dan telah mengalami 
kerusakan sistem hidrologi yang tinggi. Hal ini terbukti dari bencana 
kebakaran lahan gambut yang selalu terjadi setiap tahun. Kebakaran ini 
telah menyebabkan kehilangan gambut dan tanaman masyarakat. Sebagai 
akibat aktivitas logging dan mencari ikan sepanjang jaringan kanal yang saling 
terhubung dari zona lindung (kubah gambut) menuju ke Sungai Pejudian. 
Kerapatan saluran drainase di wilayah Gapoktanhut sudah mencapai 2.35 km/
km2, sehingga potensi air yang mengalir keluar dari lahan gambut atau zona 
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tengah (dome) KHG sangat besar.  Terkurasnya air dari kawasan Gapoktanhut 
ini juga terkait erat dengan kawasan konsesi HPH, seperti PT. RMK dan PT 
yang berada di wilayah tengah (hulu dari drainase) di mana gambutnya lebih 
dalam.  

Gambar 12. Peta kedalaman gambut dan elevasi kontur di desa Muara 
Medak

Potensi kehilangan daya tampung air gambut di kawasan juga 
dipercepat oleh frekuensi kebakaran lahan gambut dan hutan setiap tahun, 
sehingga menyebabkan kehilangan lapisan tanah gambut dan perubahan 
fisiografi	lanskap.	Akibatnya,	sistem	tata	kelola	air	juga	mengalami	perubahan,	
lalu perencanaan sekat kanan untuk restorasi berubah atau daya dukung 
lingkungan hidupnya menurun drastis. 

Pembangunan sistem drainase yang tidak terkendali telah 
menimbulkan masalah besar terhadap fungsi hidrologi kawasan (KHG), 
sehingga bencana kekeringan dan kebakaran telah menjadi langganan tahunan 
di Desa Muara Medak dan sekitarnya, seperti yang terjadi pada tahun 2019.
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Gambar 13. Penampang lanskap lahan gambut di Desa Muara Medak

 Berdasarkan hasil kunjungan dan survei terbatas di wilayah kerja 
Gapoktan, kami telah melakukan analisis spasial dengan bantuan data dari 
LHK Palembang, ZSL dan PT. RMK WKS. Kami mendapatkan cadangan 
volume gambut dan perhitungan simpanan volume air seperti dapat dilihat 
pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil perhitungan potensi air yang bisa disimpan di Zona 
Gapoktan Desa Muara Medak

 Gambaran sebaran kedalaman gambut yang diperoleh melalui analisis 
lanskap kawasan (dari tengan kubah/dome) gambut (sebelah kanan) menuju ke 
downstream Sungai Pejudian (sebelah kiri).  Terlihat pada Gambar 13 berikut 
bahwa potensi air bisa disimpan di zona pedalaman (kubah) gambut. Tetapi, 
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jika pengelolaan air (water management) tidak dilakukan dengan benar, 
seperti kemiringan air (water slope) yang tidak dikendalikan dengan sekat 
kanal, maka lahan gambut akan hilang secara berangsur-angsur, tapi pasti. 

Gambar 14. Profil bentangan kedalaman lahan gambut di Desa Muara 
Medak

Kondisi	 kubah	 yang	 sudah	 dimodifikasi	 dengan	 sistem	 kanal	 di	
wilayah konsesi, telah berdampak luas keseluruhan wilayah KHG, termasuk 
areal Gapoktanhut. Demikian juga di areal perhutanan sosial Gapoktanhut 
tersebut juga sudah penuh dengan sistem drainase atau kanal yang dibuat 
oleh masyarakat untuk mengeluarkan kayu, juga telah berakibat terjadinya 
overdrain.	 Sesuai	 fakta	 lapangan	 dan	 analisis	 hidrotopografi	 wilayah	 telah	
mengalami banyak perubahan fungsi hidrologis. Daya dukung KHG untuk 
menyimpan air pada musim hujan sangat menurun. Sementara pada musim 
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kemarau, di mana air yang mengalir sangat sedikit. Pengelolaan air atau 
water management yang berbasis unit KHG perlu segera dibahas bersama 
pemangku kepentingan lain. Dengan demikian, integrasi kegiatan masing-
masing perusahaan dan perhutanan sosial bisa berfungsi maksimal dalam 
menahan air untuk musim kemarau.

Gambar 15. Peta KHG, dengan areal kubah yang sudah 
terbagi ke dalam empat wilayah konsesi  di Desa Muara 

Medak

Percepatan kerusakan lahan gambut di Desa Muara Medak ini 
semakin lengkang, ketika musim kemarau berlangsung panjang. Kebakaran 
hutan di desa ini selalu menghanguskan tanaman yang baru ditanam 
setiap tahun. Akibatnya, petani hampir kehilangan kepercayaan. Mereka 
mempertanyakan: apakah lahan ini masih bisa ditanami atau tanamannya 
akan terbakar lagi? Itulah penderitaan para petani Desa Muara Medak.

Kesulitan hidup semakin terasa di saat pilihan atau opsi berusaha 
semakin kecil di Desa Muara Medak. Momen sulit seperti ini, dirasakan ketika 
sedang dalam masa persiapan menghadapi musim kemarau tahun lalu. Saat 
itu, muncul inisiatif bersama antara masyarakat Desa Muara Medak dengan 
Litbang LHK Palembang dan ZSL Kelola Sendang serta oleh Universitas 
Jambi. Setelah beberapa pertemuan, kunjungan lapangan dan pelatihan tata 
kelola air, sehingga disepakatilah lahirnya REPAIR (Regu Peduli Air) sebuah 
organisasi yang akan menyiapkan diri sebagai kekuatan baru dengan paradigma 
baru dalam menyikapi kejadian kebakaran lahan gambut dan hutan.
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E. Sistem Tata Air Petak Tanam 
Sebagaimana disebutkan di atas, aspek hidrologis merupakan 

komponen yang tidak terpisahkan dari suatu ekosistem lahan gambut. Neraca 
air lahan gambut mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh fungsi ekosistem 
lahan gambut. Bila neraca air berubah, umpamanya bila besarnya keluaran 
dari sistem meningkat dari besaran alami, maka water table akan turun 
sehingga laju dekomposisi gambut meningkat. Pada saat yang bersamaan, 
neraca karbon bergeser ke arah negatif, kemudian terjadi subsiden sehingga 
terrain dan selanjutnya pola aliran permukaan juga berubah. Bila hal ini 
berkelanjutan, gambut tersebut akhirnya punah. Demikian pula bila tutupan 
vegetasi hutan hilang maka laju evapotranspirasi meningkat karena berubahnya 
mikroklimat di permukaan lahan. Dengan meningkatnya evapotranspirasi, 
muka air tanah akan turun dibawah level alami sehingga terjadi subsidensi 
dan dekomposisi gambut meningkat. Bila hal ini berkelanjutan, gambut juga 
menghadapi kepunahan. Dengan demikian, pada prinsipnya gambut adalah 
suatu ekosistem yang sangat rapuh, yang hanya lestari dalam kondisi hutan 
rawa gambut alami dan satu-satunya water management yang lestari (dalam 
arti	yang	sebenarnya)	di	lahan	gambut	adalah	“natural condition”.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan manusia akhirnya 
menyebabkan reklamasi lahan gambut. Pada lahan-lahan gambut yang 
sudah direklamasi kualitas water management yang diterapkan merupakan 
faktor penting yang menentukan umur pakai dan kelestarian lahan. Saat ini, 
kebutuhan untuk  menemukan water management yang terbaik yang dapat 
mengoptimalkan penggunaan lahan, memperpanjang umur pakai lahan, 
meminimalkan dan menunda resiko, semakin mendesak. Pasalnya, penelitian 
yang ada di Indonesia belum menuju ke arah sana.

E.1 Pemanfaatan Lahan Gambut
Bangsa Indonesia perlu memahami bahwa lahan gambut adalah 

sumber daya alam tidak terbarukan, sumber daya lahan dan sekaligus 
penyedia jasa lingkungan. Mengingat hal tersebut, maka bangsa Indonesia 
dihadapkan pada pilihan-pilihan antara mendahulukan keuntungan ekonomi 
sesaat atau manfaat berkelanjutan, sehingga bisa mewariskannya untuk 
generasi mendatang. Kenyataannya, saat ini bangsa Indonesia cenderung 
mengutamakan manfaat sesaat dengan manajemen lahan yang tidak 
lestari dalam mempertahankan dan mempercepat laju pembangunan dan 
menyelesaikan persoalan-persoalan (ekonomi) mendesak. Hal ini disebabkan 
lemahnya tahap perencanaan pemanfaatan lahan gambut dan implementasi 
pada skala lapang yang tidak konsisten dengan kaidah-kaidah pembangunan 
berkelanjutan.
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Perencanaan pemanfaatan lahan gambut tidak dapat dilepaskan dari 
perencanaan tata ruang. Tata ruang yang bijak seyogianya mempertimbangkan 
manfaat dan risiko dari suatu rencana pemanfaatan. Selain itu, juga dapat 
memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko baik yang sesaat maupun 
jangka panjang. Tidak dapat dipungkiri bahwa analisis manfaat dan risiko 
pemanfaatan lahan gambut merupakan suatu proses yang kompleks dan 
antar-disiplin, sementara penguasaan ilmu dan teknologi bangsa Indonesia 
masih dalam tahap perkembangan. Dengan demikian sangat diperlukan 
penelitian-penelitian yang dapat memperkaya perbendaharaan ilmu dan 
teknologi, terutama pada skala lapang, yang dapat menunjang para perencana 
dan pengambil keputusan dalam pemanfaatan lahan gambut.

a. Manfaat Ekonomi
Manfaat ekonomi adalah nilai produk (barang, jasa) dan nilai tambah 

yang dapat diambil manusia dari suatu opsi pemanfaatan lahan gambut. 
Manfaat ini dapat diukur dalam satuan mata uang. Manfaat ekonomi sering 
diperoleh dengan pengorbanan berupa investasi.

Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan 
ekonomi, permintaan terhadap lahan semakin meningkat. Dengan semakin 
menyempitnya luas lahan mineral yang tersedia, lahan gambut semakin dilirik 
sebagai alternatif. Dengan demikian lahan gambut memiliki nilai ekonomi 
sebagai sumber daya lahan.

b.  Manfaat Jasa Lingkungan
Jasa lingkungan sering kali bersifat intangible, tidak terlihat (tidak 

disadari) dan tidak dapat diukur secara pasti dengan skala mata uang. 
Manusia seringkali baru menyadari setelah jasa lingkungan tersebut hilang. 
Umpamanya bila degradasi lahan gambut akhirnya menyebabkan penurunan 
populasi ikan; atau meningkatnya sedimentasi sungai akibat penurunan base 
flow sehingga membutuhkan pengerukan lebih sering; atau bila terjadi intrusi 
air laut sehingga biaya perolehan air bersih meningkat; atau bila lapisan pirit 
tersingkap sehingga biaya sarana produksi meningkat; atau bila tutupan hutan 
rawa gambut hilang sehingga potensi hasil hutan, plasma nutfah, nilai estetika 
hutan dan potensi ecotourism hilang; dan sebagainya. 

Lahan gambut adalah lahan di mana terdapat akumulasi lapisan 
gambut di permukaan atau dekat permukaan. Lokasi, luas, ketebalan dan 
stratigrafi	gambut	ditentukan	oleh	geologic setting,	lingkungan	hidrotopografi	
dan vegetasi yang membentuknya. Terdapat saling ketergantungan yang 
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luar biasa erat antara lahan gambut, vegetasi dan hidrologi. Kesatuan sistem 
biofisik	antara	vegetasi,	 lahan	gambut	dan	hidrologinya	disebut	hutan	rawa	
gambut (peat swamp forest). Dengan demikian peat swamp forest merupakan 
suatu kesatuan ekosistem. Jika salah satu komponen ekosistem ini mengalami 
gangguan, keseluruhan sistem akan mengalami degradasi fungsi. Umpamanya 
jika tutupan vegetasi gambut hilang, fungsi hidrologi lahan akan berubah dan 
lapisan gambut ikut terdegradasi. Hal serupa berlaku juga bila komponen lain 
berubah. 

Dalam kondisi yang masih alami ekosistem hutan rawa gambut 
menyediakan layanan lingkungan yang sangat berharga bagi manusia dan 
lingkungannya. Hutan rawa gambut menghasilkan damar, rotan, kayu dan 
ikan air tawar di sungai-sungainya, dan berbagai jasa lainnya. Hutan rawa 
gambut juga menyimpan kandungan karbon yang luar biasa besarnya. 

E.2 Risiko Pemanfaatan Lahan Gambut
a. Kehilangan Nilai Lahan
Sebagian besar lahan gambut Indonesia mempunyai basal contact yang 
berada pada atau di bawah elevasi muka laut. Sementara, lahan gambut yang 
didrainase akan mengalami subsidensi. Bila subsidensi berkelanjutan, akhirnya 
elevasi lahan akan turun mencapai drainage base, lahan mengalami genangan 
permanen dan nilai lahan akan turun. Demikian juga bila subsidensi akhirnya 
menyebabkan lapisan pirit terekspos, maka nilai lahan akan turun.
b. Kehilangan Nilai Jasa Lingkungan
Hutan rawa gambut merupakan sumber plasma nutfah yang kaya, merupakan 
habitat berbagai spesies yang terancam punah, sumber berbagai hasil hutan, 
ikan, penyangga bencana dan sebagainya. Demikian juga dengan simpanan 
karbon yang kaya, lahan gambut yang lestari ikut berkontribusi dalam 
meredam laju perubahan iklim global. Degradasi atau kehilangan jasa-jasa 
lingkungan ini merupakan risiko dari pemanfaatan lahan gambut yang tidak 
lestari.

Berdasarkan tantangan di atas, tujuan spesifiknya adalah 
sebagai berikut:

Pembasahan cepat lahan gambut dikaitkan dengan tingkat oksidasi 
gambut yang tinggi, dan bahwa proses ini secara selektif memperkaya spesies 
tertentu yang dapat dengan cepat beralih antara kondisi aerob dan anaerob 
(Mishra et al., 2014). Daerah yang dicirikan sebagai ‘zona muka air rendah’   
mengalami	fluktuasi	permukaan	air	yang	lebih	cepat	daripada	‘zona	muka	air	
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tinggi’;	maka	skenario	hidrologi	ini	memiliki	dampak	yang	signifikan	terhadap	
fungsi	fisiologis	lahan	gambut	dan	laju	oksidasi	karbon	gambut	di	lapangan.	

Kami melakukan kemajuan besar dalam penelitian gambut tropis. 
Setelah dorongan dari anggota IPCC, kami menggunakan lokasi pembasahan 
terkendali yang ada di bawah BRG untuk menguji dampak jangka panjang 
pembasahan pada produksi CO2. Kami juga akan menyelidiki efek pada proses 
di bawah tanah karena rewetting dan melengkapi kegiatan revegetasi di bawah 
BRG. Sementara, aktivitas yang pertama menyediakan data pengamatan 
dalam situasi lapangan nyata, kegiatan yang terakhir menyediakan sarana yang 
kuat untuk mengembangkan hubungan sebab dan akibat dari faktor yang 
tampaknya berkorelasi dari studi lapangan.

Perkebunan tanaman campuran memiliki keanekaragaman 
fungsional dan ekologis yang lebih tinggi dibandingkan dengan monokultur 
(kelapa sawit), berdasarkan Shannon Diversity Index. Tingkat penurunan 
muka tanah memiliki tren (kecenderungan) yang berlawanan dengan 
mereka yang lebih rendah di perkebunan campuran dari pada perkebunan 
monokultur.

F.  Pelatihan, Pengamatan Berkelanjutan, dan Sistem Atur Diri 
Sendiri

Lahan dan air adalah dua komponen penting dalam produksi 
pertanian/perkebunan dan kayu (HTI) di dataran rawa gambut, seperti di 
Desa Gambut Muara Medak.  Keberadaan lahan gambut telah mendapat 
perhatian khusus seiring dengan adanya PP Nomor 71 Tahun 2014 juncto 
PP Nomor 57 Tahun 2016 beserta Peraturan Menteri LHK dan turunannya 
yang baru-baru ini dikeluarkan ( Permen Nomor 14, 15, 16 dan 17 Tahun 
2017).  

Beberapa hal penting dan bersifat site specific pada lahan rawa gambut 
yang perlu dalam pembekalan atau alih iptek untuk pemulihan ekosistem 
gambut, sebagai berikut:
1. Upaya pemulihan fungsi ekosistem gambut bisa dilakukan melalui 

kegiatan restorasi dan rehabilitasi Hal ini guna mempercepat perubahan 
pengelolaan beralih ke pengelolaan yang mengatur tinggi muka air (TMA) 
dimulai dari saluran/kanal lalu ke lahan hingga mendorong terlaksananya 
konsep pengelolaan air berbasiskan KHG secara cepat. 

2. Pentingnya neraca air lahan rawa gambut mempengaruhi sekaligus 
dipengaruhi oleh fungsi ekosistem lahan gambut. Bila neraca air berubah, 
umpamanya bila besarnya keluaran dari sistem meningkat dari besaran 
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alami, maka water table akan turun sehingga laju dekomposisi gambut 
meningkat, neraca karbon bergeser ke arah negatif, terjadi subsidensi 
sehingga terrain berubah dan selanjutnya pola aliran permukaan juga 
berubah.

3. Lahan gambut, vegetasi dan hidrologi saling tergantung satu sama lain. 
Kesatuan	sistem	biofisik	antara		vegetasi,	lahan	gambut	dan	hidrologinya	
disebut hutan rawa gambut (peat swamp forest). Dengan demikian 
peat swamp forest merupakan suatu kesatuan ekosistem. Jika salah satu 
komponen ekosistem ini mengalami gangguan, keseluruhan sistem akan 
mengalami degradasi fungsi. Umpamanya jika tutupan vegetasi gambut 
hilang fungsi hidrologi lahan akan berubah dan lapisan gambut ikut 
terdegradasi. Hal serupa berlaku juga bila komponen lain berubah. 

4. Salah satu solusi yang ditawarkan untuk pengelolaan gambut berkelanjutan 
adalah konsep pertanian ramah iklim/Climate Smart Agriculture (CSA).  
CSA merupakan sistem pertanian yang mampu mengurangi pengaruh 
dan dampak perubahan iklim. CSA bahkan mampu meningkatkan 
kapasitas produksi melalui upaya adaptasi dan mitigasi dengan dukungan 
inovasi pertanian.

5. Indikator keberhasilan pemulihan fungsi ekosistem gambut harus 
didasarkan pada penghentian praktik drainase, sehingga dapat 
mengembalikan fungsi gambut sebagai penyimpan air pada musim 
hujan dan penyedia air pada musim kemarau.   Maka, selain terciptanya 
media tumbuh yang cocok bagi tanaman serta meningkatnya keragaman 
tanaman yang tumbuh diatasnya, ekosistem gambut dapat memproteksi 
diri sendiri (self protection) dari ancaman kebakaran.

Pengelolaan HPH, Hutan Sosial, dan perkebunan, khususnya 
dalam tata air dapat dilakukan secara proporsional antara upaya peningkatan 
produktivitas yang sejalan dengan upaya pengelolaan lingkungan.  Untuk itu, 
diperlukan	penguatan	“team water management dan sustainability”	yang	ada	
di masing-masing estate, region, dan di tingkat pusat.  Hal ini perlu dilakukan 
agar visi dan misi serta kemampuan tata kelola di masing-masing tingkatan 
pengelolaan dapat optimal dan bersinergi antar tingkatan.
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F.1 Maksud dan Tujuan  
1. Menyamakan persepsi tentang pentingnya tata kelola air dan lahan 

gambut untuk pengelolaan lingkungan dan peningkatan produktivitas 
produksi tanaman kayu;

2. Memberikan bekal teori dan kemampuan analisis permasalahan serta 
upaya pemecahan masalah di setiap estate;

3. Meningkatkan	kemampuan	“team	work”	dalam	menangani	permasalahan	
tata air di setiap estate sesuai dengan rambu-rambu produksi tanaman 
kayu dan pengelolaan lingkungan.

F.2 Metoda Pelatihan dan Pendampingan
1. Pre-test untuk seluruh peserta

2. Penyampaian Materi/Teori/Studi Kasus oleh Tiga Narasumber

3. Diskusi	dan	penyampaian	permasalahan	utama	tentang	“tata	kelola	lahan	
gambut	dan	pengelolaan	air”	di	wilayah	kerja	masing-masing	peserta

4. Studi Kasus: Bedah Lokasi (Sesuai persoalan lapangan, akan mendapat 
alokasi waktu khusus untuk dilakukan diskusi dan analisis masalah serta 
upaya pemecahannya)

5. Peserta yang mewakili wilayah/ estate yang belum pernah dikunjungi 
mendapat kesempatan untuk menyampaikan kondisi estate dan diskusi )

6. Penyusunan	 Rencana	 Kerja:	 “internal	 masing-masing	 i”	 dan	 “external	
keterkaitan	estate	dengan	desa-desa	mitra	di	sekitar	estate”;

7. Rangkuman dan Penutup

8. Post-test

F.3 Peserta 
Untuk setiap wilayah kerja Repair, khususnya dapat mengirimkan 

2-3 orang sebagai wakil Team Water Management (WM).  Team WM ini 
akan menjadi mitra dalam melakukan kunjungan lapangan, analisis masalah, 
dan strategi pemecahan masalah (proses ini merupakan transfer of knowledge 
dari Tim Pelatih ke WM team di masing-masing kelompok atau pemangku 
kepentingan yang terlibat).
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Materi pelatihan atau pendampingan seperti ditampilkan pada Tabel 
3 berikut. 
Tabel 3. Metode dan Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Repair

Uraian lebih lengkap untuk pendampingan Repair dalam melakukan 
kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut di areal kerja perhutanan 
sosial Gapoktanhut di Desa Muara Medak, sebagai berikut:

1. Pemantauan tata air 

•	 TMA di kanal/saluran, dan di lahan

•	 Arah aliran (melihat pengaruh pasang)

•	 Dimensi saluran/kanal (dalam dan lebar)

•	 Kondisi drainase alami

•	 Kondisi pintu air atau blocking

•	 Genangan air

•	 Sifat kimia air: pH di kanal dan di lahan dan DOC

No Aktivitas Metode Parameter

1
Pengukuran	Topografi poligon dan grid untuk 

memastikan dome ELEVASI LAHAN

2 Pengukuran Elevasi 
Kanal jalur-jalur transit ELEVASI KANAL

3 Monitoring Air Kanal pvc pipe dan logger Data TMA kanal

4 Monitoring Air Lahan pcv pipe dan logger Data TMA lahan

5 Kedalaman Gambut borring sistem grid Dalam Gambut

6
Pengukuran aliran debit langsung dan sistem wl di 

inlet dan outlet
Kecepatan, Dimensi  Kanal, 
Kekasaran Manning

7
Limnologi air sampling sebelum dan 

setelah disekat

Kecerahan air, kedalaman 
air, DO, pH, daya hantar 
listrik
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2. Pemantauan tanah gambut

•	 Kedalaman gambut

•	 Kedalaman pirit/kuarsa

•	 Subsidensi/penurunan muka tanah

•	 Keterhantaran hidrolik

3. Pemantauan penggunaan lahan

•	 Jenis tutupan lahan

•	 Kerapatan atau pola tutupan 

•	 Jenis tanaman (pangan, perkebunan, atau industri)

4. Pemantauan aspek sosek

•	 Kepemilikan usaha: rakyat, BUMS, BUMN, BUMD, koperasi, dan 
lain-lain

•	 Aspek pilihan pilihan usaha yg ada di masyarakat

5. Pemantauan kelembagaan

•	 Kelompok tani

•	 Kompok P3A

•	 Kelompok pemuda/karang taruna, dll

F.4 Pendampingan Bertingkat  

Pembuatan Alat Peraga Pantau TMA dan Pengukuran   
 Topografi

Alat peraga TMA dibuat secara sederhana untuk kebutuhan tingkat 
pengetahuan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengolah 
data-data yang dihasilkan sendiri. Alat ini dibuat dengan menggunakan bahan-
bahan:	pipa	paralon	2”,	tutup	pipa,	lem,	gergaji	besi,	jaring	dan	spidol.	Bahan-
bahan ini dirakit sedemikian rupa sehingga menjadi seperti pada gambar:
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 Gambar 16.  Persiapan Pvc-Pipe untuk alat pantau TMA di kanal dan di 
lahan

Alat pemantauan TMA dipasang di dua lokasi yaitu di kanal dan 
lahan. Kedua alat ini memberikan data TMA yang saling berhubungan. 
Penentuan titik pasang TMA dilakukan setelah kajian terhadap lanskap 
hidrologis gambut secara menyeluruh.

Untuk menentukan lokasi pemasangan sekat kanal secara tepat, 
harus	 dilakukan	 pengukuran	 topografi	 pada	 tahap	 awal.	 Data	 ini	 penting	
untuk melihat perbedaan tinggi lahan dengan acuan TMA – 40 cm. 
Pembuatan	 alat	 peraga	 pengukuran	 topografi	 dilakukan	 secara	 sederhana	
dengan menggunakan prinsip kesetimbangan air yang biasa dilakukan orang-
orang saat membuat bangunan rumah. Metode ini sudah biasa dilakukan oleh 
masyarakat sehingga mudah untuk diterapkan.

Gambar 17.  Selang transparan sebagai alat sederhana untuk survei 
topografi
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Gambar 18.   Teknik penggunaan selang air di lapangan saat 
pengukuran topografi

Pengukuran	 topografi	 secara	 swadaya	 oleh	 Repair	 merupakan	
kegiatan lanjutan pelatihan tentang pemahaman hidrologi gambut dan 
praktik	lapangan	pemasangan	pipa	pantau	TMA	dan	pengukuran	topografi.	
Namun, akibat keterbatasan waktu dan kejadian kebakaran yang tidak diduga 
pada tahun 2019, maka kegiatan praktik lapangan tidak bisa dilakukan sesuai 
jadwal. Tetapi, secara teori, materi ini sudah diberikan dengan maksimal. Pada 
prinsipnya, semua alat dan cara pengukuran di lapangan sudah disiapkan 
sesuai kemampuan masyarakat dan tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk 
mempelajarinya. Tim UNJA bersama Balitbang LHK Palembang dan ZSL 
KELOLA Sendang tetap melakukan pendampingan kepada Gapoktanhut-
BHL untuk menentukan titik lokasi sekat kanal dan titik lokasi TMA, serta 
cara membaca data sampai pemahaman petani tercapai. 

F.5 Survei Hidrotopografi
Membuat Peta Kerja 

Survei ini menggunakan metode jalur, yaitu dengan membagi wilayah 
kerja menjadi beberapa bagian atau transek dengan arah utara-selatan dan 
timur–barat. Transek dibuat dengan memotong dome gambut yang bertujuan 
untuk melihat perbedaan tinggi puncak kubah dengan daerah sekitarnya. 
Transek yang dibuat sudah melalui pertimbangan teknis bahwasanya data 
yang dihasilkan dapat digunakan untuk melakukan kajian-kajian teknis pada 
kawasan fungsi lindung dan kawasan fungsi budidaya.
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Gambar 19.  Peta kerja survei hidrotopografi menggunakan transek.

F.6  Pembentukan Kelompok Kerja

Untuk memudahkan kegiatan di lapangan, maka dilakukan 
pembagian tim kerja (disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan). Masing-
masing kelompok terdiri dari dua orang tenaga terampil pengukuran (yang 
telah mendapat pelatihan) dan tiga orang tenaga lokal atau anggota Repair 
lainnya. 

F.7  Pengukuran Topografi

Pengukuran	topografi	dilakukan	secara	manual	dengan	menggunakan	
alat  waterpass dan atau selang air transparan. Kedua alat ini pada dasarnya tidak 
memiliki akurasi yang sama karena menggunakan prinsip dasar yang berbeda, 
namun kedua saling menguatkan. Pencatatan data lapangan dilakukan pada 
form yang telah disediakan. Untuk mengurangi kesalahan bacaan (error) maka 
dilakukan pengukuran double koreksi.
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Gambar 20. Form data pengukuran topografi

F.8  Teknik Pengukuran di Lapangan

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur waterpass. 
Alat ukur tanah ini dapat digunakan untuk menentukan beda tinggi tanah 
dengan sudut mendatar.  

Penentuan beda tinggi antar titik dilakukan dengan membaca 
angka benang tengah rambu belakang terhadap angka benang tengah rambu 
depan dengan menggunakan prinsip kerja penyipat datar. Posisi alat sebagai 
stasiun baca rambu. Akumulasi beda tinggi antar titik menjadi nilai beda 
tinggi titik awal dan titik akhir jalur/transek. Pengukuran jarak dilakukan 
dengan menggunakan GPS dengan jarak maksimal antar titik sekitar 200 m 
dengan posisi alat di tengah antara dua rambu. 

Gambar  21.  Posisi alat terhadap rambu.
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  Posisi rambu berada diatas lahan pada lokasi yang dianggap mewakili 
daerah sekitarnya. Mengingat permukaan tanah gambut tidak rata, maka 
posisi rambu diletakkan bukan pada titik yang terlalu rendah atau pada titik 
yang terlalu tinggi, tetapi pada titik rata-rata yang mewakili daerah sekitar.

F.9 Pencatatan Data Tinggi Muka Air (TMA) dan Arah Aliran

Data TMA diperoleh dengan melakukan pengukuran kedalaman 
muka air dari permukaan tanah gambut di kanal atau lahan sepanjang jalur 
transek. Pencatatan TMA dilakukan setiap titik tegak rambu terutama untuk 
TMA air kanal. Arah aliran ditentukan dengan menggunakan kompas (utara, 
selatan, barat dan timur) sesuai penampakan secara visual di lapangan untuk 
setiap titik tegak rambu.

F.10 Pencatatan Data Dimensi Kanal

 Data dimensi kanal (dalam dan 
lebar) diperoleh melalui pengukuran 
secara langsung di lapangan di setiap 
titik tegak rambu. Hasil pengukuran 
akan diperoleh nilai rata-rata dalam 
dan lebar kanal setiap jalur transek. 
Data ini berguna untuk estimasi rata-
rata lebar dan dalam kanal pada blok-
blok lain di luar jalur transek. Panjang 
kanal diperoleh dengan melakukan 
perhitungan menggunakan software 
Arcgis atau Arcview. 

F.11 Analisis Data 

1. Analisis data spasial 

  Analisis data spasial diproses dengan menggunakan bantuan 
software ArcGIS dan ArcView. Analisis data spasial digunakan untuk 
menghitung panjang kanal, lokasi beda tinggi titik sampel elevasi, 
lokasi pengukuran sampel TMA, lokasi canal blocking, arah aliran, 
volume air dan lokasi pipa pantau TMA. Output dari analisis ini 
adalah berupa peta tematik.

Gambar 22. Kanal
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2.  Analisis data angka atau numeric 

  Analisis data numeric dilakukan dengan menggunakan Microsoft 
Excel terutama	 untuk	 mengolah	 data	 pengukuran	 topografi	 dan	
TMA. Output 	analisis	ini	dapat	berupa	grafik	atau	data	tabulasi.
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Paludikultur: Di Mana Lahan Diusahakan, 
Di Situ Air Dipertahankan

 
Nur Arifatul Ulya

Saat ini, lahan gambut di daerah temperate mulai kehilangan daya 
tariknya untuk dijadikan kawasan budidaya karena sulitnya penanganan, 
rendahnya produktivitas, mudah terdegradasi apabila diusahakan secara 
intensif apabila dibandingkan dengan tanah mineral.  Pembangunan saluran 
drainase untuk pertanian dalam jangka panjang menyebabkan terjadinya 
penurunan tanah (subsidensi) dan kerusakan tanah yang mengakibatkan 
turunnya produktivitas, nilai hasil pertanian dan keanekaragaman hayati 
(Wichtmann & Joosten, 2007). Proses drainase gambut juga menyebabkan 
terjadinya emisi karbon  (Hooijer, Silvius, Woesten, & Page, 2006; Miettinen, 
Wang, Hooijer, & Liew, 2013).  Pembasahan kembali gambut yang sudah 
mengalami kekeringan karena drainase diharapkan dapat mengurangi emisi 
gas rumah kaca dan memproduksi kembali biomassa gambut.  Proses ini 
dikenal dengan istilah paludikultur (Wichtmann & Joosten, 2007).   

Paludikultur lebih dahulu dikenal di Benua Eropa yang memiliki lahan 
gambut subtropis (Giesen, 2013; Schröder, Dahms, Paulitz, Wichtmann, & 
Wichmann, 2015; Wichtmann & Joosten, 2007).  Paludikultur merupakan 
budidaya biomassa di lahan gambut basah dan dibasahi kembali.  Intisari dari 
paludikultur adalah budidaya jenis tanaman yang dapat berkembang pada 
kondisi tempat tumbuh yang basah,  menghasilkan biomassa yang cukup, baik 
dalam kualitas maupun kuantitas dan berkontribusi dalam pembentukan 
gambut (Wichtmann & Joosten, 2007). Tujuan utama paludikultur adalah 
memanfaatkan lahan sedemikian rupa sehingga degradasi gambut, emisi gas 
rumah	 kaca,	 dan	 kehilangan	 unsur	 hara	 secara	 signifikan	 berkurang	 atau	
dihindari (Schröder et al., 2015; Wichtmann & Joosten, 2007).  Kondisi lahan 
yang basah menjadi kunci dari praktik paludikultur.  Idealnya lahan gambut 
harus basah dalam jangka waktu yang lama agar akumulasi gambut dapat 
dijaga atau bahkan  diperbaiki (Wichtmann & Joosten, 2007), karena sejatinya 
gambut dan air adalah teman sejati.

Paludikultur mulai ramai didiskusikan di Indonesia seiring dengan 
upaya restorasi gambut yang mengemuka pasca peristiwa kebakaran hutan 
dan lahan tahun 2015.  Restorasi gambut di Indonesia yang dilakukan di 
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bawah koordinasi dan fasilitasi Badan Restorasi Gambut (BRG) dilakukan 
dengan skema 3R (Rewetting, Revegetasi, dan Revitalisasi Penghidupan).  
Prinsip 3R sekilas memiliki kesamaan dengan paludikultur karena terdapat 
upaya menjaga gambut basah ataupun melakukan pembasahan kembali dan 
budidaya biomassa di lahan gambut.  Seiring dengan upaya restorasi gambut, 
paludikultur di Indonesia diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang 
terkait dengan upaya restorasi gambut di lahan gambut yang basah atau 
dibasahi melalui budidaya spesies endemik gambut (Giesen & Sari, 2018).  

Bercermin pada intisari paludikultur, tidak semua aktivitas 
budidaya di lahan gambut dapat disebut sebagai paludikultur.  Budidaya di 
lahan gambut tanpa adanya proses pembasahan kembali serta tanpa proses 
pembentukan biomassa yang berkontribusi dalam pembentukan gambut 
tidak dapat dinyatakan sebagai paludikultur.  Budidaya di lahan gambut 
idealnya harus menjaga gambut selalu basah, dengan kata lain di mana lahan 
diusahakan, di situ air dipertahankan.

  
A. Beragam Jenis Makhluk Hidup, Beragam Kondisi Tapak, 

Beragam Kombinasi Pilihan
Tanah	gambut	 tropika	 terbentuk	melalui	proses	paludifikasi,	 yaitu	

penebalan gambut karena tumpukan bahan organik dalam keadaan  tergenang 
(water logged).   Bahan utama gambut tropika adalah biomassa tumbuhan, 
terutama pohon-pohonan.   Tanah gambut terbentuk di cekungan yang 
terdapat di antara dua sungai yang mengalami pengisian air, sedimen dan 
sisa-sisa tumbuhan sehingga terbentuk kubah gambut (peat dome). Proses 
pembentukan dan bahan pembentuk yang khas menjadikan gambut dalam 
(tebal) dominan dibentuk oleh bahan organik, sedangkan gambut dangkal 
(tipis) terdiri dari bahan organik bercampur tanah mineral, terutama liat 
(Noor, Masnganti, & Agus, 2015).  Kondisi yang beragam dalam setiap kubah 
gambut menyebabkan terbentuknya zonasi sub tipe hutan (vegetasi) sebagai 
respon atas perbedaan hidrologis, ketersediaan nutrien dan kedalaman gambut 
(Graham, Giesen, & Page, 2016; Miyamoto et al., 2003; Page, Rieley, Shotyk, & 
Weiss, 1999).  Lahan gambut tropis yang tersusun atas bahan organik berkayu 
yang tidak terdekomposisi sempurna secara alami mempunyai tutupan lahan 
berupa hutan rawa gambut (Dohong, Aziz, & Dargusch, 2017).  

Hutan	 rawa	 gambut	di	Asia	Tenggara	 	menyimpan	 jenis	 flora	dan	
fauna yang beragam. Hutan rawa gambut alami di Indonesia menyimpan 
berbagai spesies tumbuhan yang menghasilkan hasil hutan kayu maupun 
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Diperkirakan terdapat 514 tumbuhan 
bermanfaat di hutan rawa gambut di Indonesia.  Berdasarkan penelusuran 
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pustaka, diperoleh informasi bahwa beberapa tumbuhan menghasilkan 
berbagai manfaat,  tetapi secara umum tumbuhan di hutan rawa gambut 
menghasilkan kayu (222 spesies), makanan (165 spesies) dan obat-obatan 
(221 spesies) dan 192 spesies menghasilkan manfaat lainnya (Giesen, 2013).   
HHBK dari hutan rawa gambut di Indonesia berupa bahan makanan (buah 
buahan, sayuran, rempah-rempah, pati, minyak nabati dan lemak, kacang-
kacangan dan teh), tumbuhan obat, rotan, madu, serat, damar, getah, pewarna 
dan lain-lain (Giesen, 2013; Giesen & Sari, 2018).

Pada umumnya, hutan rawa gambut di Indonesia secara tradisional 
tidak diusahakan secara intensif oleh masyarakat lokal yang hidup di 
sekitarnya.  Masyarakat tradisional melakukan aktivitas ekstraksi di hutan rawa 
gambut, sementara aktivitas budidaya dilakukan oleh masyarakat di lahan 
kering. Dohong et al., (2017) dan Miettinen et al. (2013) menyatakan bahwa 
hutan rawa gambut dapat dikatakan hampir tidak dieksploitasi berlebihan, 
tidak dijadikan hunian, tetapi digunakan secara terbatas untuk mendukung 
kehidupan masyarakat tradisional secara subsisten. Sementara Ulya, Waluyo, 
Lestari, & Premono (2018) memberikan informasi bahwa masyarakat 
tradisional khususnya di Sumatera Selatan pada umumnya mengambil hasil 
hutan bukan kayu seperti buah buahan, ikan, madu dan getah dari hutan 
rawa gambut.  Komoditas dari hutan rawa gambut di Sumatera Selatan sudah 
diperdagangkan sejak era Kerajaan Sriwijaya.

Meskipun memiliki banyak potensi komoditas ekonomi, saat ini 
hutan rawa gambut di Indonesia sudah terdegradasi.  Terbukanya tajuk 
dan tutupan hutan rawa gambut menjadi penyebab degradasi hutan rawa 
gambut. Page et al., (1999) menyatakan bahwa kuatnya saling ketergantungan 
antara lahan gambut dan vegetasi dalam hutan rawa gambut menyebabkan 
berhentinya akumulasi gambut ketika lahan tutupan hutan di lahan gambut 
terbuka. 

Degradasi hutan rawa gambut di Sumatera Selatan diawali pada era 
ekstraksi kayu.  HPH mulai beroperasi di hutan rawa gambut yang berada 
di sepanjang pantai Timur Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Musi 
Banyuasin (Muba) dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mulai tahun 
1970-an. Kayu meranti (Shorea sp.), ramin (Gonystylus bancanus), pulai 
(Alstonia sp.), jelutung (Dyera lowii) dan keruing menjadi jenis-jenis kayu 
hutan rawa gambut yang banyak diminati. Era HPH ini mulai mengalami 
penurunan pada akhir 1990-an (Yunardy et al., 2018). Kebakaran hutan dan 
lahan tahun 1997/1998 menyebabkan hutan rawa gambut semakin rusak, 
ditinggalkan oleh pemegang izin seperti kawasan tidak bertuan yang akhirnya 
menjadi objek pembalakan liar. Pembangunan Hutan Tanaman Industri 
(HTI) mulai era 2000-an dengan jenis yang tidak adaptif gambut menuntut 



83

pembangunan saluran drainase untuk menjaga agar lapisan atas gambut tidak 
tergenang sehingga tanaman pokok yang dibudidayakan tumbuh dengan 
baik.  Kombinasi terbukanya tutupan lahan dan pembangunan saluran 
drainase membuat kondisi gambut semakin merana.  Dohong et al. (2017) 
menyatakan bahwa ekstraksi kayu, konversi hutan alam rawa gambut menjadi 
HTI  dan areal pertanian, pembuatan kanal untuk drainase, kebakaran 
berulang, kemiskinan dan praktik penggunaan api pada pertanian tradisional 
menjadi penyebab langsung degradasi hutan rawa gambut di Indonesia.

Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Merang Sungai 
Ngirawan pada era ekstraksi kayu oleh HPH juga menjadi salah satu kawasan 
yang diusahakan untuk menghasilkan kayu.  Terdapat dua perusahaan 
pemegang izin usaha HPH yang pernah beroperasi di wilayah KHG ini.  
Seiring dengan berakhirnya era HPH pada akhir dekade 1990-an, kawasan 
hutan ini mengalami pembalakan liar dan terbakar pada tahun 1997/1998. 
Kondisi hutan rawa gambut semakin memburuk dengan adanya pembuatan 
kanal-kanal sebagai sarana pengangkutan kayu illegal, pembangunan HTI 
dan perkebunan kelapa sawit pada era 2000-an. Pasca kebakaran hutan tahun 
2015 sebagian besar tutupannya berupa semak belukar, pakis dan rumput 
kumpai, di beberapa bagian masih tersisa tegakan pohon.  Menurut informasi 
dari masyarakat setempat, kondisi air di KHG juga mengalami penurunan 
drastis apabila dibandingkan pada masa sebelum pembangunan kanal-kanal, 
karena keberadaan kanal menyebabkan air hujan langsung terbuang ke 
sungai.  Sebelum adanya kanal-kanal, pada musim kemarau pun air masih 
menggenangi wilayah KHG. Tetapi, pasca pembangunan kanal-kanal, wilayah 
KHG mengalami pengeringan. 

Kondisi hutan rawa gambut yang sedemikian memerlukan tindakan 
restorasi, agar dapat menjalankan fungsi ekologisnya. Mengingat hutan rawa 
gambut di KHG Sungai Merang Sungai Ngirawan merupakan hutan produksi 
yang terbakar 1-3 kali dengan sejarah drainase lebih dari 10 tahun, tutupan 
pohon 1-5 persen, banjir sesekali, maka intervensi restorasi yang tepat adalah 
paludikultur.  Langkah restorasi yang harus dilakukan adalah rehabilitasi 
hidrologis dengan menutup kanal/saluran drainase agar terjadi pembasahan 
kembali, penanaman jenis tumbuhan yang adaptif dengan kondisi tapak dan 
diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi, serta upaya pencegahan 
kebakaran hutan dan lahan.  Untuk gambut dalam yang seharusnya menjadi 
kawasan lindung gambut, intervensi restorasi yang harus dilakukan adalah 
rehabilitasi ekologis.  Giesen & Sari (2018) menyatakan bahwa tindakan yang 
harus dilakukan adalah penutupan kanal, pencegahan kebakaran hutan dan 
lahan, penanaman skala luas dengan spesies endemik hutan rawa gambut baik 
jenis pionir maupun jenis yang sesuai secara ekologis.
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Terkait konteks restorasi gambut di Indonesia, kombinasi 
paludikultur	meluas	dari	sekedar	aspek	biofisik,	tetapi	juga	menyentuh	aspek	
sosial yang diformulasikan dalam 3R (rewetting, revegetasi dan revitalisasi 
penghidupan).  Pilihan formula paludikultur juga dipengaruhi oleh tujuan 
akhir dari restorasi, yaitu terjadi perubahan kondisi ekosistem hutan rawa 
gambut menjadi lebih baik setelah terjadi degradasi dan deforestasi sebagai 
akibat tata kelola yang tidak baik. Pilihan formula paludikultur diharapkan 
menjadi tata kelola hutan rawa gambut yang adaptif. Tata kelola hutan rawa 
gambut	yang	adaptif	perlu	 lebih	dari	sekadar	aktivitas	biofisik.	 	Diperlukan	
transformasi sosial, ekonomi dan politik (Selener, 1997) serta pengulangan 
refleksi-perencanaan-aksi-pemantauan	agar	outcome berupa tata kelola adaptif 
untuk kelestarian hutan rawa gambut dapat dicapai.  Aspek kultur, kontrol dan 
komoditas (Martin, 2020 in press) menjadi kunci agar formula paludikultur 
dapat diwujudkan menjadi suatu aksi menuju tata kelola adaptif.

Mengingat kondisi gambut yang beragam dalam suatu kubah gambut 
maupun antar kubah, maka formula paludikultur tidak dapat diterapkan 
secara	 seragam	 (Giesen	 &	 Sari,	 2018).	 	 Secara	 biofisik,	 kondisi	 hidrologis,	
ketersediaan nutrien dan kedalaman gambut menjadi pertimbangan pilihan 
tindakan restorasi (Graham et al., 2016; Miyamoto et al., 2003; Page et al., 
1999).  Kedalaman gambut di KHG Sungai Merang Sungai Ngirawan 
bervariasi dari pinggir sungai menuju puncak kubah gambut.  Kondisi 
tanah di tepi kubah gambut yang berbatasan dengan sungai alam (sempadan 
sungai) berupa tanah mineral yang hampir selalu tergenang.  Saat ini terdapat 
dua jenis tutupan lahan, yang pertama berupa hamparan rumput kumpai 
atau yang kedua berupa semak belukar, pakis dengan tegakan pohon sampai 
20 persen di beberapa lokasi.  Sekitar 50 meter dari tepi sungai alam mulai 
terdapat lapisan gambut tipis.  Lapisan gambut semakin tebal menuju ke arah 
puncak kubah gambut.  Secara umum, tutupan vegetasi saat ini berupa semak 
belukar, pakis dan rumput kumpai.  Di beberapa bagian masih tersisa tegakan 
pohon dengan kisaran 1-5 persen. Seiring dengan pembuatan kanal atau 
saluran drainase untuk HTI dan pembalakan liar, lapisan gambut menjadi 
kering pada musim kemarau dan basah pada musim penghujan.  

Berdasarkan pertimbangan aspek kultur, kontrol dan komoditas dan 
kondisi	biofisik,	formulasi	paludikultur	dalam	rangka	restorasi	gambut	dapat	
ditentukan.  Berdasarkan diskusi dengan masyarakat yang tinggal di sekitar 
KHG Sungai Merang Sungai Ngirawan dalam kaitannya dengan aspek kultur, 
kontrol dan komoditas, tinjauan lapangan dan penelusuran pustaka seperti 
(Giesen, 2013; Giesen & Sari, 2018; Graham et al., 2016; Lestari & Martin, 
2017; Lestari & Premono, 2017; Page et al., 1999; Tata & Susmianto, 2016; 
Ulya, Waluyo, & Nurlia, 2015; Waluyo & Nurlia, 2017) diperoleh formulasi 
paludikultur seperti yang disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Formula paludikultur pada hutan rawa gambut terdegradasi

No. Kondisi	biofisik Formula Paludikultur Komoditas Zona 
Pengelolaan

1.

kedalaman gambut > 
3 meter  

kanal untuk drainase 

kebakaran hutan 
berulang

tutupan lahan semak 
belukar, pakis, 
rumput kumpai

tutupan pohon 1-5%

banjir sesekali

penutupan kanal untuk 
pembasahan gambut

budidaya pohon berkayu 
penghasil HHBK

jenis potensial: jelutung, 
ketiau, pulai, sebeluluk, 
bintangur, ramin, durian 
rawa, tenam, medang, 
terentang, rotan, dan lain-
lain 

madu, buah, biji, 
getah, minyak 
nabati

HHBK dan 
sumber benih 
(zona lindung 
gambut)

2.

kedalaman gambut < 

kebakaran hutan 
berulang

tutupan lahan semak 
belukar, pakis, 

banjir sesekali

penutupan kanal untuk 
pembasahan gambut

revegetasi dengan pola 
agroforestry

budidaya pohon berkayu 
penghasil hasil hutan 
bukan kayu (jenis 
potensial: jelutung, ketiau, 
durian rawa, bintangur, 
nyamplung, nangka, 

budidaya tanaman 
tahunan penghasil hasil 
hutan bukan kayu (jenis 

budidaya tanaman 
semusim (cash crop) (jenis 
potensial: tumbuhan obat, 
rempah-rempah, penghasil 
minyak atsiri), buah-

pohon	 berkayu	→	
buah, biji, getah, 

tanaman tahunan 
penghasil HHBK 
→	 buah,	 bji,	

tanaman semusim 
→	 minyak	 atsiri,	
bahan obat-obatan, 

budidaya lebah 

3 meter  minyak nabati

minyak nabatiberiang, perepat/tumih)

rumput kumpai

tutupan pohon 1-5%, potensial: pinang, kelapa) buah-buahan

madu	→	madu

agroforestry

kanal untuk drainase 

buahan
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Formula paludikultur di zona HHBK dan sumber benih (zona 
lindung gambut) lebih ditekankan untuk pembentukan biomassa di lahan 
gambut dalam yang sudah dibasahi kembali.  Pembentukan biomassa di lahan 
gambut yang dibasahi kembali diharapkan terjadi melalui akumulasi bahan 
organik yang bersumber dari pohon yang ditanam di gambut yang tergenang 
(water logged).   Paludikultur tetap diharapkan memberikan manfaat kepada 
pengelola kawasan. Manfaat ekonomi diharapkan dari penanaman jenis-jenis 
endemik hutan rawa gambut yang dapat menghasilkan HHBK dari ekstraksi 
madu, buah, biji, getah, minyak nabati dan sumber benih bagi kegiatan 

3.

kedalaman gambut < 

kebakaran hutan 

tutupan pohon 1-5%

periode genangan 
lebih lama apabila 
dibandingkan periode 

jenis potensial : kerbau 

daging, susu, telur, 
yoghurt, gulo 
puan, keju

silvopastura

4.

kedalaman gambut < 

kebakaran hutan 

tutupan lahan semak 
belukar, pakis, 

tutupan pohon 5-20%

sepanjang kiri kanan 

jenis potensial: baung, 
betok, bujuk, lele, lais, 
sepat, tembakang, toman, 

jenis-jenis ikan 
lokal segar, hasil 
olahan perikanan 
(ikan asin, ikan p e r i k a n a n 

tangkap

3 meter  

berulang

rumput kumpai ternak/silvopastura

rawa, itik

kering

dekat sungai alam

1 meter  

berulang perikanan tangkap

rumput kumpai

sungai alam

tapah, serandang, selincah ekowisata

salai/ikan asap)
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paludikultur.   Hasil hutan berupa kayu tidak diharapkan dari zona ini,. 
Pasalnya, apabila terdapat pohon yang roboh atau mati karena peristiwa alam 
justru menjadi sumber biomassa pembentuk gambut.

Formula paludikultur dengan pola agroforestry ditujukan untuk 
pembentukan biomassa di lahan gambut yang sudah dibasahi kembali dengan 
fungsi	budidaya.	Paludifikasi	terjadi	dengan	bahan	organik	yang	berasal	dari	
batang, cabang, ranting pohon atau tanaman lainnya yang dibudidayakan 
dalam	kondisi	lahan	yang	basah	atau	lembab.		Manfaat	finansial	diharapkan	
dari pola agroforestry yang mengombinasikan tanaman tahunan dan tanaman 
semusim.  Tanaman tahunan berupa pohon berkayu penghasil hasil hutan 
bukan kayu dan tanaman berkayu penghasil HHBK.  Tanaman semusim 
dapat berupa tumbuhan obat, rempah-rempah, minyak atsiri dan buah-
buahan.

Zona silvopastura berada di areal peralihan tanah mineral ke tanah 
gambut	 yang	 hampir	 selalu	 tergenang.	 	 Bahan	 organik	 untuk	 paludifikasi	
berasal	dari	semak	belukar	atau	rumput	kumpai.				Manfaat	finansial	diharapkan	
dari usaha berbasis peternakan. Kerbau rawa dan itik potensial dikembangkan 
di lokasi ini dengan pertimbangan ketersediaan pakan dan genangan air.

Zona perikanan tangkap berada di sempadan sungai yang merupakan 
tanah mineral atau bergambut di sepanjang tepi sungai.  Zona ini ditumbuhi 
semak belukar, rumput kumpai, pakis dan pepohonan yang di beberapa 
titik mencapai 5-20 persen tutupannya.  Pada areal dengan pepohonan yang 
masih cukup padat, ikan endemik rawa gambut biasanya berkembang biak 
dan	mencari	makanan.		Manfaat	finansial	diharapkan	dari	perikanan	tangkap,	
budidaya dengan keramba dan pengolahan hasil perikanan seperti ikan asin 
dan ikan asap (ikan salai).

B. Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga, Domestik Lokal, dan 
Industri
Formula paludikultur di hutan rawa gambut, seperti dikemukakan 

di atas diharapkan juga memberikan manfaat ekonomi dari komoditas yang 
dihasilkan, selain perbaikan kondisi lingkungan.  Paludikultur pada lahan 
gambut dengan kedalaman gambut kurang dari tiga meter pada hutan dengan 
fungsi	 produksi	 terkait	 erat	 dengan	manfaat	 finansial	 bagi	 pengelola	 	 yang	
berasal dari dunia usaha maupun penghidupan rumah tangga masyarakat 
sekitar hutan.  Pola agroforestry dengan kombinasi tanaman pohon berkayu, 
diharapkan	 menjadi	 sumber	 biomassa	 dalam	 proses	 paludifikasi	 dan	
memberikan penghidupan berkelanjutan bagi pengelola.  Pola agroforestry 
diharapkan memberikan hasil tahunan dari HHBK yang dihasilkan tanaman 



88

pohon berkayu, hasil mingguan atau bulanan secara berkala dari HHBK yang 
dihasilkan oleh tanaman tahunan bukan pohon berkayu maupun tanaman 
semusim. Pada bagian KHG yang berupa gambut dalam,  hasil hutan bukan 
kayu juga menjadi andalan untuk memberikan manfaat bagi pengelola 
kawasan.

Pada kondisi pengelolaan lahan oleh masyarakat di kawasan hutan 
produksi gambut dengan skema perhutanan sosial di lahan gambut, pola 
paludikultur dengan budidaya di lahan gambut yang dibasahi kembali 
dengan mengombinasikan tanaman yang memberikan hasil sepanjang tahun 
akan mendukung ketahanan nafkah rumah tangga masyarakat sekitar hutan.  
Selain karena pendapatan yang berkelanjutan, ketahanan nafkah dengan 
pola agroforestry dapat dicapai karena tidak bertumpu pada satu produk saja. 
Maka, guncangan terhadap suatu produk tidak akan mengganggu resiliensi 
nafkah rumah tangga (Ellis, 1998, 2000; Scoones, 1998).

Pendapatan bagi pengelola kawasan gambut dalam dengan formula 
paludikultur berupa penanaman pohon berkayu pada gambut dalam 
yang basah atau dibasahi kembali dapat berupa bahan mentah dan produk 
olahan.  Pendapatan bagi rumah tangga pengelola paludikultur dengan pola 
agroforestry juga berupa bahan mentah atau atau produk olahan.  Hasil berupa 
bahan mentah seperti buah-buahan, biji, dedaunan dan madu.  Menurut  
Giesen (2013)  dan wawancara di lapangan, diperoleh informasi bahwa 
hasil berupa bahan mentah berupa buah-buahan seperti durian, nangka, 
dipasarkan pada tingkat lokal saja.  Hasil berupa produk olahan mempunyai 
prospek pemasaran yang lebih luas, baik tingkat regional, atau bahkan ekspor.  
Minyak atsiri, bahan obat-obatan, minyak nabati dan pinang merupakan 
bahan olahan yang mempunyai prospek ekspor. 

Pendapatan jangka panjang juga dapat diperoleh dari formula 
paludikultur dengan pola silvopastura.  Kerbau rawa merupakan jenis ternak 
endemik rawa gambut di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Ogan 
Komering Ilir.  Ketersediaan pakan dan kondisi lingkungan yang hampir 
selalu tergenang air memungkinkan pengembangan silvopastura kerbau rawa 
sebagai bagian dari paludikultur.  Manfaat ekonomi diharapkan diperoleh 
dari penjualan ternak, daging, susu, dan produk olahan seperti yoghurt, gulo 
puan, dan keju.  Pasar lokal terbuka karena daging masih menjadi  sumber 
protein utama bagi masyarakat, sementara produk susu dan olahan susu 
masih langka di pasaran.  Pengangkutan kerbau dari lokasi silvopastura ke titik 
pemasaran berpotensi menjadi kendala karena lokasi silvopastura yang pada 
umumnya jauh dari jalan sebagai akses pemasaran.
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Perikanan tangkap merupakan formula yang prospektif untuk 
dikembangkan karena dalam pengelolaannya mempertahankan genangan 
dan memerlukan akar semak belukar maupun pohon sebagai tempat untuk 
mencari makan, tinggal dan berkembang biak.  Produk yang dihasilkan dapat 
berupa ikan segar maupun produk olahan seperti ikan asin, ikan asap (ikan 
salai).		Proses	paludifikasi	dapat	didukung	dengan	adanya	semak	belukar	dan	
pepohonan sebagai sumber biomassa dan genangan air.

Zona perikanan tangkap juga dapat dikelola sebagai usaha ekowisata.  
Usaha ekowisata erat kaitannya dengan konservasi tegakan pohon di sempadan 
sungai sebagai habitat ikan-ikan alami endemik sungai di daerah rawa gambut. 
Paket yang dapat ditawarkan adalah ekowisata minat khusus berupa adopsi 
pohon dan  jelajah hutan rawa gambut.     

Diskusi dan pengamatan di lapangan memberikan informasi bahwa 
pasar lokal maupun regional bagi buah-buahan seperti durian dan nangka, 
produk perikanan (ikan segar, ikan asin, ikan asap) dan produk silvopastura 
masih terbuka lebar.  Kunci bagi akses pemasaran adalah pengangkutan 
produk ke luar dari kawasan produksi menuju titik pemasaran.  Diperlukan 
akses jalan atau pengangkutan air yang mampu mengangkut produk segar 
sampai di titik pemasaran.

Tabel 2.  Distribusi produk, pasar, dan penerima manfaat ekonomi 
paludikultur

Bahan mentah Produk Olahan Ekowisata

Jenis produk

Buah-buahan, ikan 
segar, ternak, madu 
alam,bahan obat, 
bahan minyak atsiri

Ikan olahan (ikan asin, ikan 
asap), olahan ternak, madu 
kemasan, bahan industri obat 
dan	fitofarmaka,	minyak	atsiri

Jelajah hutan rawa 
gambut, adopsi pohon

Pasar
Pasar tingkat 
kecamatan, kabupaten, 
provinsi

Industri skala regional, 
nasional, ekspor

Wisatawan lokal,  
regional, nasional, 
internasional

P e n e r i m a 
m a n f a a t 
ekonomi

●	 Rumah tangga, 

●	 Pelaku pasar 

●	Pelaku pasar regional, 

●	Industri skala lokal, 
regional, nasional, 

●	 Rumah tangga, 

●	 Industri pariwisata 
regional, nasional, 

pengelola kawasan

tradisional

nasional, internasional

internasional
internasional

pengelola kawasan
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Berbagai komoditas yang dapat dihasilkan dari formula paludikultur 
diharapkan juga memiliki pasar industri (Lihat Tabel 2 untuk distribusi 
produk, pasar dan manfaat paludikultur).  Keberadaan industri berbasis 
produk paludikultur diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk 
sehingga pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian pengelola maupun 
perekonomian regional wilayah. Keberadaan industri diharapkan juga 
mampu mengatasi kendala transportasi produk karena transportasi menjadi 
bagian integral dari industri.  Usaha pengolahan bahan mentah menjadi bahan 
setengah jadi atau produk olahan berbasis ekspor atau distribusi nasional 
merupakan model industri yang seharusnya didorong untuk dibangun di 
sekitar KHG. Dengan demikian, manfaat ekonomi formula paludikultur 
dapat dioptimalkan.  

C. Merencanakan, Memulai, Membesarkan, dan Melestarikan 
Usaha Berbasis Air
Observasi lapangan yang diikuti dengan diskusi untuk membahas 

kondisi	biofisik,	aspek	kultur,	kontrol	dan	komoditi	memberikan	gambaran	
bahwa KHG yang direstorasi dengan paludikultur memiliki prospek manfaat 
ekonomi melalui produk berupa HHBK maupun ekowisata.  Seperti 
dikemukakan di atas, manfaat ekonomi dari HHBK dapat ditingkatkan apabila 
produk yang dihasilkan tidak hanya berupa bahan mentah untuk dipasarkan 
pada tingkat lokal.  Pengolahan menjadi produk setengah jadi yang memiliki 
pasar lebih luas atau saluran pemasaran ke industri akan memberikan manfaat 
ekonomi lebih tinggi karena adanya proses yang memberikan nilai tambah 
produk.  Pemasaran produk mentah juga akan menjadi kendala karena daya 
simpan produk yang terbatas sementara posisi KHG pada umumnya jauh 
dari jalur transportasi utama.   Agar usaha berbasis paludikultur memberikan 
manfaat ekonomi yang lebih besar dan berkesinambungan, diperlukan model 
bisnis yang memperhatikan berbagai aspek dan fakta di lapangan.

Suatu bisnis, seperti halnya kegiatan atau proyek pada umumnya, 
terdiri dari tahapan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 
penggerakan (actuating) dan pengawasan (controlling).  Perencanaan usaha 
berbasis paludikultur tidak berbeda dengan memulai bisnis pada umumnya, 
meskipun ada sedikit pembeda terutama, dari dampak lingkungan bisnis 
paludikultur.  Apabila bisnis pada umumnya lebih berharap pada manfaat 
finansial,	maka	bisnis	paludikultur	lebih	berharap	pada	manfaat	ekonomi	dan	
sustainable economics.

Perencanaan bisnis paludikultur di era kekinian yang serba digital 
dan cepat berubah dapat dipermudah dengan bantuan Model Bisnis Canvas/
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MBC (Business Model Canvas/BMC).  Model Bisnis Canvas merupakan alat 
pembuat model bisnis yang kini sangat populer dalam dunia kewirausahaan 
karena kemampuannya dalam menggambarkan elemen inti dalam sebuah 
bisnis dengan lebih mudah dalam satu lembar kanvas.  Selain itu, keunggulan 
MBC adalah kemudahan untuk mengubah model bisnis (menyesuaikan 
diri) dengan cepat dan melihat implikasinya perubahan suatu elemen pada 
elemen bisnis yang lain (Osterwalder & Pigneur, 2010).  Kesembilan yang di 
BMC tergambar satu lembar kanvas yang mewakili 9 (sembilan) kunci utama 
pendorong keberhasilan bisnis.

Gambar 1. Model Bisnis Canvas
Sumber	:	Osterwalder	&	Pigneur	2010)	dimodifikasi
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Gambar 2. Contoh sederhana penerapan MBC Bisnis Paludikultur A yang 
bertujuan menghasilkan pinang kering kualitas ekspor 

Kegiatan bisnis paludikultur diawali ketika suatu entitas memulai 
menyusun rencana usaha berbasis paludikultur. Setelah membuat 
perencanaan berbagai bisnis paludikultur yang dipandang memungkinkan 
untuk dikembangkan. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya: kapan 
waktu yang tepat untuk memulai bisnis paludikultur? Diperlukan peta 
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jalan  (roadmap) bisnis paludikultur secara keseluruhan sebagai pemandu 
untuk menentukan langkah, strategi, dan waktu yang tepat untuk memulai, 
membesarkan dan melestarikan bisnis paludikultur.
Tabel 3.  Peta jalan bisnis paludikultur

Perencanaan bisnis paludikultur disusun pada tahun pertama, meliputi 
rencana kelola kelembagaan, rencana kelola lahan, dan rencana kelola bisnis. 
Perencanaan kelembagaan mengatur seluruh komponen dalam organisasi 
dalam berinteraksi satu dengan lainnya demi mencapai tujuan bersama. 
Kelembagaan lebih ditekankan pada aturan main (the rules) dan kegiatan 
kolektif (collective action) untuk mewujudkan kepentingan umum atau 
bersama. Ketika organisasi merupakan entitas bisnis murni, maka kelembagaan 
lebih mudah diatur berdasarkan share and benefit dalam hubungan bisnis 
murni.  Tetapi ketika bisnis usaha dijalankan oleh suatu organisasi yang lebih 
kental ke arah aksi kolektif masyarakat, maka rencana kelola kelembagaan 
menjadi kunci utama bagi berjalannya bisnis paludikultur.  Pada kondisi ini, 
aturan main, etika, kode etik, sikap, dan tingkah laku komponen organisasi 
harus jelas dan dituangkan menjadi suatu kesepakatan bersama.

Perencanaan kelola lahan menjadi penting karena bisnis yang 
dilaksanakan di lahan gambut yang bersifat rapuh (fragile).  Tata kelola air 
dalam kerangka pembasahan kembali menjadi kunci utama keberhasilan 
usaha berbasis air.  Pada rencana kelola lahan,  desain kelola bisnis harus 
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menyesuaikan	 dengan	 kondisi	 biofisik	 di	 lapangan	 (seperti	 disajikan	 pada	
Tabel 1).  Rencana kelola lahan ini juga langsung dapat dimulai pada tahun 
pertama.  Kegiatan yang dapat dilakukan meliputi perencanaan, implementasi 
pembasahan kembali (rewetting), penataan areal usaha yang meliputi areal 
budidaya, ekstraksi, wisata maupun konservasi.

Rencana kelola bisnis disusun pada tahun pertama dan dapat dimulai  
aktivitasnya pada tahun yang sama.  Tahap awal yang harus dilakukan adalah 
membentuk kelembagaan bisnis paludikultur, dapat berupa entitas bisnis 
murni, koperasi, ataupun badan usaha lainnya.  Kelembagaan bisnis ini 
bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan 
kegiatan pemrosesan produk usaha siap pasar, membangun jaringan bisnis 
(pemasaran, pembuatan kontrak jual beli) dan keuangan. Kelembagaan 
bisnis ini diharapkan sudah siap dan mulai bekerja mulai tahun pertama dan 
semakin kuat pada tahun kedua.  

Setelah perencanaan disusun dan bisnis paludikultur dimulai, muncul 
pertanyaan selanjutnya: kapan bisnis paludikultur dapat dikembangkan atau 
dibesarkan?  Dalam dunia usaha, salah satu penyebab suatu bisnis menjadi 
besar dan berkembang karena penurunan biaya produksi rata-rata yang 
disebabkan adanya economies of scope  dan economies of scale.  Economies 
of scope merupakan suatu kondisi di mana perusahaan menghasilkan 
beragam jenis output, sehingga biaya rata-rata produksinya menjadi lebih 
kecil.  Sedangkan economies of scale merupakan kondisi di mana perusahaan 
menghasilkan volume output yang semakin meningkat sehingga biaya rata-
rata produksi semakin kecil.  Baik economies of scope maupun economies of 
scale akan membuat keuntungan semakin besar, yang dapat digunakan untuk 
membesarkan usaha.  Mengacu pada Tabel 3, konteks economies of scope  dapat 
dimulai	pada	tahun	ke-5,	ketika	ada	pengembangan	atau	diversifikasi	produk.		
Pada tahun kelima, HHBK mulai dihasilkan dari tanaman tahunan. Dengan 
semakin beragamnya HHBK yang dihasilkan, maka produk olahan juga akan 
semakin	 banyak	 jenisnya.	 	 Diversifikasi	 produk,	 selain	 menonjolkan	 aspek	
keunikan setiap komoditas yang dihasilkan, juga harus menyesuaikan dengan 
preferensi konsumen sehingga mudah dipasarkan baik dalam skala lokal 
maupun lingkup yang lebih luas, dengan cara konvensional maupun melalui 
media sosial (digital marketing).

Merencanakan, memulai, mengembangkan dan membesarkan 
usaha berbasis air (paludikultur) memerlukan pendanaan.  Pendanaan usaha 
paludikultur dapat bersumber dari modal pribadi, kemitraan usaha, investor, 
perbankan maupun program pemerintah.  Pada tahap awal atau usaha berbasis 
air skala kecil dapat menggunakan permodalan mikro yang bersumber 
dari individu/pribadi, kelompok atau kemitraan usaha kecil.  Pada tahap 
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pengembangan menuju skala usaha yang lebih besar, dibutuhkan sumber 
pendanaan yang lebih besar pula.  Pada tahapan ini, suntikan pendanaan atau 
permodalan yang lebih besar menjadi suatu kebutuhan.  Untuk bisnis berbasis 
air yang merupakan bagian dari program prioritas, suntikan pendanaan dapat 
bersumber dari program pemerintah. Fasilitas Dana Bergulir (FDB) dari 
pemerintah merupakan salah satu program yang dapat dimanfaatkan baik 
untuk memulai, mengembangkan maupun membesarkan usaha berbasis 
air.  Kredit perbankan dapat menjadi sumber pendanaan, baik melalui 
skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha skala kecil maupun skema 
lainnya untuk skala usaha yang lebih besar. Probabilitas membesarkan bisnis 
paludikultur melalui investor nasional maupun internasional skala besar 
juga terbuka seiring dengan mengemukanya konsep green business di dunia.  
Perusahaan nasional maupun multinasional berlomba melakukan aktivitas 
yang mendukung pelestarian lingkungan antara lain bisnis paludikultur yang 
memiliki kerangka restorasi gambut.  

Kemitraan dengan pembeli atau industri dapat menjadi salah satu 
alternatif untuk membesarkan usaha.  Kepastian rantai pasok yang dituangkan 
dalam suatu perjanjian kerjasama, kontrak pemasaran (offtake agreement) 
antara usaha di tingkat tapak dengan pembeli (offtaker) diharapkan menjadi 
jaminan. Kontrak pemasaran diupayakan untuk kegiatan kelola lahan atau 
usaha inti pertanian (on-farm), maupun off-farm yang meliputi penyimpan, 
pengolahan	 (termasuk	 diversifikasi	 produk),	 peningkatan	nilai	 tambah	dan	
pemasaran.  Dengan adanya perjanjian dengan buyer/industri/off taker, usaha 
berbasis air diharapkan memiliki jalur pemasaran yang jelas.

Investor skala besar dari dalam dan luar negeri maupun industri dapat 
turut serta dalam membesarkan bisnis paludikultur melalui permodalan, 
jejaring pemasaran, peningkatan nilai tambah, atau justru membangun industri 
berbasis paludikultur terintegrasi dalam skala lanskap KHG dan sekitarnya.  
Memandang KHG dengan lingkungan sekitarnya sebagai suatu lanskap 
bisnis paludikultur justru akan semakin mendorong konsep pembangunan 
berkelanjutan karena di dalamnya terdapat pilar ekonomi, ekologi, dan 
sosial.   Integrasi aspek lingkungan (ekologi) dipandang penting dalam bisnis 
berbasis paludikultur karena tujuan utamanya adalah aspek lingkungan yang 
berupa	berjalannya	proses	paludifikasi.	Di	sisi	lain,	paludikultur		diharapkan	
memberikan manfaat ekonomi dengan pelibatan seluruh stakeholder dalam 
memberikan dampak sosial bagi perekonomian regional di wilayah KHG dan 
sekitarnya.
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Gambar 3.  Kawasan bisnis paludikultur terintegrasi

Gambar 3 merupakan ilustrasi kawasan bisnis paludikultur 
terintegrasi.  Model bisnis terintegrasi seperti di atas diharapkan dapat 
melibatkan berbagai pihak (stakeholder) yang terkait maupun yang berada di 
lanskap KHG atau kawasan ekonomi regional KHG.  Rintisan usaha berbasis 
air oleh masyarakat, pengelola kawasan dengan melibatkan pemilik modal dan 
pemerintah diharapkan membentuk titik pertumbuhan ekonomi baru karena 
aglomerasi ekonomi berbasis usaha paludikultur.  Aglomerasi ekonomi sebagai 
konsentrasi aktivitas ekonomi berbasis paludikultur akan menghemat biaya 
operasional dan produksi karena lokasi usaha yang berdekatan (economies of 
proximity).   Selain itu, aglomerasi akan menjadi magnet bagi modal, tenaga 
kerja dan faktor produksi (Combes & Gobillon, 2015).   Aglomerasi ekonomi 
ini selanjutnya diharapkan akan mendorong pembangunan ekonomi wilayah, 
yang dapat disebut sebagai pembangunan ekonomi berbasis lanskap. 

Perekonomian lanskap berbasis bisnis paludikultur seyogianya tidak 
hanya menjadi lahan usaha bagi pemodal besar saja, karena pada kenyataannya 
masyarakat juga tinggal dan berusaha di dalam KHG dan sekitarnya.  Hal 
ini sejalan dengan salah dua pembangunan berkelanjutan, yaitu sosial dan 
ekologi.  Dalam konteks sosial, bisnis paludikultur yang mampu melibatkan 
masyarakat, menjamin keberlanjutan penghidupan masyarakat merupakan 
salah satu kunci keberlanjutan usaha dan pembangunan.  Sementara 
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dari pilar lingkungan, keberlanjutan usaha berbasis air akan berlanjut 
apabila ekosistem hutan rawa gambut sebagai model alami utama dapat 
dipertahankan keberlanjutannya. Joyce & Paquin (2016) menyatakan bahwa 
seiring dengan adanya peningkatan tekanan bagi bisnis untuk menanggapi 
masalah keberlanjutan maka organisasi diharapkan lebih aktif mengatasi 
masalah-masalah seperti krisis keuangan, kesenjangan ekonomi dan sosial, 
peristiwa lingkungan, kelangkaan sumber daya material, energi tuntutan dan 
pengembangan teknologi.  Untuk itu,  bisnis harus menjadikan kepedulian 
lingkungan dan sosial sebagai  bagian dari pandangan holistik dari organisasi 
bisnis.

Kelestarian bisnis berbasis air dapat dicapai dengan mengintegrasikan 
pilar ekonomi, sosial dan ekologi dapat ditempuh dengan pembagian peran 
dalam aktivitas usaha.    Pemerintah sebagai regulator dapat menjalankan 
peran dengan menyusun aturan main bagi bisnis berbasis paludikultur. 
Rumah tangga masyarakat di sekitar KHG berperan melalui Usaha Kecil 
dan Menengah (UKM) berbasis rumah tangga.  Menjadi suatu kewajiban 
bagi dunia usaha untuk melibatkan masyarakat, baik dalam penyerapan 
tenaga kerja, suntikan modal bagi usaha kecil, bapak angkat bagi UKM dan 
menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi pembangunan 
kapasitas masyarakat di lanskap berbasis air.  Pembagian peran bisnis 
paludikultur di lanskap berbasis air digambarkan pada Tabel 4.  
Tabel 4.  Pembagian peran dalam usaha berbasis air 

Komoditas 
utama Produk

Pelaku usaha
Pendanaan

Masyarakat Perusahaan

T u m b u h a n 
obat

Pemasaran skala 
luasMinyak atsiri

Bahan obat

Bahan kosmetik

Budidaya

Pemanenan

Penyulingan

Modal pribadi

Kemitraan

Investor

Perbankan

pemerintah
Program 

produk
Diversifikasi

Pengolahan menjadi
produk turunan
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Buah-buahan 

Pemasaran lokal buah 

Pemasaran skala 
luas

Pinang

Makanan dan 

makanan

pinang kering

luas

Ikan

luas

Kerbau rawa

Keju

luas

Buah segar

Selai

Buah kaleng

Budidaya

Pemanenan

segar

Modal pribadi

Kemitraan

Investor

Perbankan

Modal pribadi

Kemitraan

Investor

Perbankan

Pemasaran skala 

Pengolahan menjadi 

Pemanenan

Budidaya

minuman

Bahan obat-
obatan

Bahan kosmetik

Kemasan 

Ikan segar

Ikan asin

Ikan asap

Penangkapan ikan

Ikan asin

Ikan asap

Pemasaran lokal

Pemasaran skala 
Modal pribadi

Kemitraan

Investor

Perbankan

Modal pribadi

Kemitraan

Investor

Perbankan

Pemasaran skala 
Budidaya

Pemerahan susu

Permen

Es krim

Gulo puan

Yoghurt

Susu segar

Daging

(durian, nangka,
nanas, dll)

pemerintah
Program 

produk
Diversifikasi

Pengolahan menjadi
produk turunan

produk
Diversifikasi

Pengolahan menjadi
produk turunan

pemerintah
Program 

produk
Diversifikasi

Pengolahan menjadi
produk turunan

pemerintah
Program 

produk
Diversifikasi

Pengolahan menjadi
produk turunan

pemerintah
Program 

Pengolahan sederhana
(gulo puan)
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D. Usaha Berbasis Air untuk Kelestarian Ekonomi, Ekologi dan 
Sosial

Paludikultur yang diwujudkan dalam usaha berbasis air merupakan 
strategi aktivitas restorasi gambut yang memberikan manfaat ekonomi, 
ekologi dan sosial.  Kelestarian ekologi dicapai dengan mengelola lahan 
gambut sesuai dengan fitrahnya, yaitu bersama air.  Gambut yang berasosiasi 
dengan air tidak menutup kemungkinan untuk menghasilkan penghidupan 
berkelanjutan bagi masyarakat, keuntungan bagi dunia usaha, mendorong 
pembangunan perekonomian regional dalam skala lanskap gambut, yang pada 
akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. 
Pelibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan di lahan gambut 

luas

Biji dan buah 
dari tanaman 
tahunan kayu 
dan non kayu

luas Kemitraan

Ekowisata Wisata jelajah 

luas

Madu Madu
Budidaya

Pemanenan

Pemasaran skala 
Modal pribadi

Kemitraan

Investor

Perbankan

Modal pribadi

Investor

Perbankan

pemerintah
Program 

Pemasaran skala Budidaya

Pemanenan

Penyulingan
Bahan kosmetik

obatan
Bahan obat-

Minyak nabati

Benih

Biji

Pengolahan sederhana

Pengolahan menjadi
produk turunan

Adopsi pohon

gambut
hutan rawa Pengelola

Pemandu wisata

CSR

Bapak angkat

Pemasaran skala 

Modal pribadi

Kemitraan

Investor

Perbankan

pemerintah
Program 

produk
Diversifikasi

Pengolahan menjadi
produk turunan

pemerintah
Program 

-
Diversifikasi
produk
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sangat diperlukan agar manfaat sosial dapat dirasakan dampaknya oleh para 
pihak yang terlibat.  Pelibatan pemangku kepentingan dalam pembangunan 
ekonomi wilayah (lanskap) berbasis paludikultur dapat berupa modal, 
faktor produksi lain seperti tenaga kerja, dan kebijakan.  Kesamaan visi atas 
kelestarian gambut bagi kelestarian perekonomian nasional menjadi dasar 
bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan.
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Revitalisasi Penghidupan: Mau Menuju 
Mampu, Sendiri Menjadi Bersama

Bondan Winarno

A.  Mulai dari yang Sederhana, Mulai dari Rumah Tangga

Kondisi ekosistem gambut yang khas berupa lahan berawa dan akses 
yang relatif sulit menjadikan ekosistem ini semula belum banyak dimanfaatkan 
masyarakat dan menjadi pilihan sebagian kecil  masyarakat sebagai sumber 
penghidupan. Sebagian masyarakat tersebut telah beradaptasi dari generasi 
ke generasi dengan memanfaatkan sumber daya alam lahan gambut untuk 
mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Pemungutan sumber daya 
alam, baik hasil hutan kayu dan bukan kayu, menjadi karakteristik penting 
masyarakat di sekitar ekosistem gambut. Interaksi dan ketergantungan 
masyarakat terhadap sumberdaya alam ekosistem gambut telah membangun 
nilai-nilai sosial ekonomi dan budaya yang mempertimbangkan keberlanjutan 
manfaat sumberdaya tersebut. Kearifan dalam mengelola ekosistem gambut 
terus dilakukan oleh masyarakat lokal melalui pemungutan sumber daya alam 
tanpa mengubah lanskap ekosistem yang ada. (dari tulisan kasus Riau)

Di sisi lain, perkembangan pembangunan dan penghidupan 
masyarakat menjadikan ekosistem gambut mulai menjadi target para pihak 
untuk melakukan berbagai aktivitas dan menjadi tujuan banyak pendatang 
untuk mencari penghidupan. Berdasarkan sejarah pengelolaan ekosistem 
gambut di Sumatera Selatan, kehadiran perusahaan hak pengusahaan 
hutan (HPH) yang beroperasi di era 1970-an merupakan pionir dalam 
berkembangnya eksploitasi sumberdaya hutan kayu yang masif. Selain itu, hal 
ini juga menarik perhatian banyak pendatang untuk bekerja secara langsung 
maupun tidak langsung terkait usaha pemanfaatan sumber daya kayu. Program 
transmigrasi juga berperan dalam mengubah lanskap ekosistem gambut yang 
semula berhutan dan rawa menjadi areal pertanian yang dilengkapi dengan 
kanal-kanal sebagai bentuk adaptasi kegiatan pertanian pada lahan rawa. 
Upaya pemanfaatan sumber daya ini pada satu sisi memberikan dampak 
positif terhadap kondisi sosial ekonomi di sekitar ekosistem gambut. Pada sisi 
lainnya, eksploitasi sumberdaya kayu yang masif mengakibatkan degradasi 
dan deforestasi hutan gambut dalam skala luas sekaligus menghilangkan 
sumber penghidupan masyarakat. 
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Pasca kegiatan eksploitasi sumberdaya lahan gambut yang masif, 
upaya pengelolaan ekosistem gambut yang berbasis lahan (land based) menjadi 
aktivitas utama para pihak, seperti pada kasus di sekitar Hutan Produksi 
Lalan. Selain hamparan kawasan  hutan terdegradasi berupa semak belukar, 
kegiatan korporasi pengusahaan hutan tanaman industri (HTI) dengan jenis 
tanaman eukaliptus pasca kegiatan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) 
menjadi upaya pengelolaan kawasan hutan dalam skala besar saat ini. Selain 
itu, perkebunan kelapa sawit terus berkembang yang dikelola perusahaan 
pemilik izin hak guna usaha (HGU) dan perkebunan kelapa sawit rakyat. 
Kedua aktivitas land based di atas menjadi bentuk pemanfaatan lahan utama 
dan dominan di sekitar ekosistem gambut dengan komoditas sawit menjadi 
primadona bagi masyarakat sehingga ekspansi perkebunan sawit terus terjadi 
sampai	dengan	saat	ini.	Jenis	tanaman	kayu	yang	spesifik	untuk	pulp menjadi 
komoditas yang dikembangkan dalam skala perusahaan, namun enggan 
dilakukan masyarakat pada skala rumah tangga karena keterbatasan teknis, 
modal,	 finansial	 ekonomi	 yang	 tidak	 sesuai	 dengan	 kondisi	 penghidupan	
masyarakat.

Kondisi penghidupan masyarakat di sekitar ekosistem gambut 
terdegradasi menjadi hal menarik untuk diketahui lebih lanjut di tengah 
berkembangnya perusahaan HTI dan ekspansi perkebunan sawit. Kondisi 
penghidupan di Dusun 7 Mekar Sari, Desa Muara Medak, dapat menambah 
pandangan mengenai aset dan strategi penghidupan masyarakat terkait sumber 
daya lahan gambut yang telah rusak dan hubungannya dengan kondisi sosial 
ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dinamika penghidupan masyarakat terkait 
berbagai perubahan yang terjadi menjadi informasi bagi berbagai pihak untuk 
memberikan pertimbangan dan rekomendasi serta pendekatan mengenai 
pilihan-pilihan kegiatan perbaikan penghidupan yang dapat diadopsi oleh 
masyarakat. 

Dusun 7 Mekar Sari, Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung 
Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, merupakan 
permukiman yang dibentuk dari kumpulan para pendatang yang memiliki 
karakteristik yang unik. Permukiman mulai dibangun pada sekitar tahun 2002 
yang diawali dengan upaya membangun kelompok-kelompok masyarakat 
sebagai media untuk menguasai lahan kawasan hutan. Sebelumnya, areal 
sekitar dusun telah dikenal sebagai akses transportasi darat untuk mengangkut 
kayu hasil pembalakan ilegal dari sekitar kawasan hutan gambut. Kegiatan 
pembalakan kayu ilegal di daerah ini diyakini masyarakat telah lama dilakukan 
sebelum tahun 1990-an. Almarhum Pak Gito merupakan tokoh pionir 
pendiri dusun ini sehingga dusun ini lebih dikenal masyarakat sekitar dengan 
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sebutan	 dusun	 “Pak	 Gito”	 dibandingkan	 nama	 dusun	 yang	 resmi,	 Mekar	
Sari. Dusun ini masih berada di dalam kawasan hutan sampai dengan saat 
ini, walaupun pernah diusulkan untuk dikeluarkan melalui program TORA 
(tanah objek reformasi agraria) tahun 2019. Letak dusun ini jauh dari ibukota 
pemerintahan Desa Muara Medak, sekitar 1,5-2 jam perjalanan menggunakan 
kendaraan bermotor, pada musim kemarau. Pada musim hujan, biasanya akses 
menuju ibukota desa dilakukan dengan mobil dengan rute perjalanan yang 
memutar melewati wilayah Provinsi Jambi dengan waktu tempuh mencapai 
3,5-4 jam. Akses menuju dusun ini dari kota Jambi bahkan relatif lebih dekat, 
yaitu sekitar 2 jam dengan menggunakan kendaraan mobil dan motor dengan 
kondisi jalan relatif baik yang dapat dilalui sepanjang tahun. Berdasarkan akses 
jalan darat yang ada dan menghubungkan berbagai permukiman masyarakat, 
letak dusun 7 merupakan posisi permukiman terakhir dari rangkaian jalan 
yang dapat dilalui mobil.

Penduduk dusun merupakan pendatang yang semula bermukim 
di desa-desa tetangga, pendatang yang berasal dari sekitar Jambi, Sumatera 
Selatan, dan Lampung, dan juga warga etnis Suku Anak Dalam (SAD) yang 
menetap di wilayah dusun 7. Warga etnis SAD sebelumnya merupakan 
masyarakat nomaden di sekitar Sungai Lalan dan Sungai Pejudian (anak 
Sungai Lalan) dengan penghidupan utamanya adalah pencari ikan yang 
kemudian dimukimkan di sekitar wilayah dusun. Secara umum, ada dua 
alasan utama yang memotivasi para pendatang masuk dan kemudian menetap 
di Dusun 7, yaitu:

1. Mencari penghidupan yang terkait dengan kegiatan pembalakan kayu, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, Bekerja secara langsung 
pada kegiatan pembalakan kayu dilakukan oleh sebagian pendatang se-
bagai buruh lapangan yang tinggal di dalam hutan untuk waktu tertentu 
dan buruh angkut yang tinggal di sekitar dusun. Berdagang beragam ke-
butuhan kegiatan pembalakan seperti logistik bahan pokok dan bahan 
bakar minyak juga dilakukan oleh para pendatang.

2. Mencari penghidupan yang terkait dengan kegiatan pengolahan lahan, 
baik lahan gambut maupun lahan kering. Para pendatang tertarik untuk 
menguasai lahan di sekitar dusun karena harga yang murah dibandingkan 
dengan harga lahan di tempat asalnya. Melalui perantaraan oknum yang 
dianggap memiliki kekuasaan terhadap lahan-lahan di sekitar dusun, 
para pendatang melakukan transaksi jual beli lahan kawasan hutan. Hal 
ini marak terjadi, terutama pada lahan gambut, sejak tahun 2002 sampai 
dengan tahun 2017. Sebelum itu, lahan mineral yang berada di dusun tel-
ah diklaim dan dibangun kebun-kebun sawit oleh masyarakat yang beras-
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al dari desa sekitarnya. Selain mengelola lahan yang dikuasainya, sebagian 
pendatang juga masuk ke wilayah Dusun 7 untuk bekerja sebagai buruh 
tani, terutama pada kebun-kebun sawit yang berada di sekitar dusun. 

Berdasarkan pendataan terbaru yang dilakukan pada tahun 2020, 
jumlah penduduk telah berkembang dengan perbandingan jumlah laki-laki 
dan perempuan relatif berimbang. Jumlah total penduduk dusun ini mencapai 
331 jiwa yang terdiri 170 laki-laki dan 161 perempuan dengan jumlah kepala 
keluarga (KK) terkini  yang tinggal di dusun mencapai 85 KK dari jumlah 129 
KK yang tercatat pada data kependudukan. Jumlah KK yang tercatat tersebut 
sebenarnya hanya menumpang tercatat saja untuk kepentingan administrasi 
namun tidak tinggal di dusun. Mobilitas rumah tangga untuk melakukan 
migrasi juga terjadi, namun diyakini dalam jumlah yang sedikit sebagai bentuk 
strategi mencari penghidupan masyarakat pedesaan (Scoones, 1998). Jumlah 
penduduk didominasi oleh kelompok umur 15-49 tahun yang mencapai 
183 jiwa (55,29%).  Dari jumlah total penduduk yang ada, penduduk yang 
memiliki hak memilih/mata pilih pada pemilihan umum 2019 mencapai 230 
jiwa. Permukiman penduduk relatif berkumpul pada suatu wilayah sehingga 
mudah dalam melakukan koordinasi dan komunikasi.

 Kegiatan pembangunan desa dan keberadaan fasilitas sosial di dusun ini 
masih sangat terbatas. Kegiatan pembangunan infrastruktur dari alokasi dana 
desa belum dijumpai di dusun ini dengan alasan wilayah dusun masih berada 
di dalam kawasan hutan. Namun beberapa program bantuan telah diterima 
dusun ini seperti bantuan ternak sapi dari Dinas Peternakan Kabupaten 
Musi Banyuasin, perusahaan pertambangan JOB PT. Talisman, perusahaan 
HTI PT. Rimba Hutani Mas (RHM), Badan Restorasi Gambut (BRG), 
juga bantuan persemaian permanen dari BRG. Selain itu, Dinas Kehutanan 
provinsi Sumatera Selatan juga memberikan bantuan upaya peningkatan 
kapasitas kelompok tani hutan agar dapat mandiri. Pendampingan dan 
peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dalam kerangka perhutanan sosial 
kemitraan dengan KPH juga dilakukan oleh lembaga mitra pembangunan 
ZSL Kelola Sendang melalui serangkaian kegiatan perencanaan dan aksi di 
lapangan. Terkait infrastruktur dusun, saat ini terdapat masjid sebagai sarana 
ibadah dan bangunan poliklinik yang dikelola bidan desa. Selain itu, saat ini 
akses masyarakat Dusun 7 ke lahan gambut telah memiliki kekuatan hukum 
melalui program kemitraan perhutanan sosial, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. Program ini mengikutsertakan 3 kelompok tani 
hutan di Dusun 7 sebagai bagian dari gabungan kelompok tani yang diakui 
dan dilindungi aturan hukum untuk mengelola kawasan hutan gambut seluas 
3.539,64 hektare (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). 
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A.1 Akses Rumah Tangga terhadap Lahan dan Penggunaanya

Akses terhadap lahan merupakan salah satu aset penghidupan yang 
penting bagi rumah tangga pedesaan di Dusun 7 dan peran tokoh pendiri 
dusun cukup nyata dalam hal ini. Peran almarhum Pak Gito, tokoh pendiri 
dusun,  penting dalam kepemilikan akses lahan bagi seluruh rumah tangga 
dan pihak-pihak lainnya di sekitar wilayah dusun ini. Tokoh dusun ini dapat 
dikatakan	 sebagai	 pendiri	 dan	 “tuan	 tanah”	 yang	 memberikan	 akses	 bagi	
banyak pihak dari berbagai daerah untuk memiliki akses lahan, terutama 
lahan gambut di sekitar dusun, walaupun berada di dalam kawasan hutan. 
Beragam akses yang dimiliki oleh suatu pihak menunjukkan kekuatan (power) 
dan kewenangan secara faktual di lapangan (Maryudi et al., 2016; Maryudi 
& Krott, 2012; Ribot & Peluso, 2003).  Tokoh ini membentuk kelompok 
yang umumnya diberi label sebagai kelompok tani sebagai media untuk 
menawarkan akses lahan mineral (masyarakat menyebutnya lahan kering) dan 
lahan gambut kepada para pihak melalui praktik jual beli lahan. Peran tokoh 
ini sekaligus sebagai ketua kelompok yang menentukan lokasi lahan untuk 
para pihak berdasarkan negosiasi harga yang dilakukan. Skema kelompok 
dalam penguasaan lahan seperti ini menjadi hal yang umum terjadi pada 
lahan kawasan hutan di sekitar dusun. Akses jalan yang sulit adalah salah satu 
alasan mendorong penguasaan lahan dilakukan dalam label kelompok untuk 
memudahkan akses. 

Status lahan berada di dalam kawasan hutan tidak dipertimbangkan 
oleh para pihak dalam penguasaan lahan. Fakta di lapangan menunjukkan 
bahwa pihak-pihak yang menguasai sumber daya lahan hutan memiliki 
kekuasaan yang lebih besar dibandingkan lembaga pengelola kawasan hutan 
yang semakin lemah posisinya (Maryudi et al., 2016; Posman Napitu, Hidayat, 
Basuni, & Sjaf, 2017; Sita, 2014). Seluruh lahan gambut dan lahan mineral 
di wilayah dusun dan masuk provinsi Sumatera Selatan berada di dalam 
kawasan hutan. Penguasaan lahan mineral oleh para pihak telah dilakukan 
lebih dahulu sebelum penguasaan lahan gambut untuk ekspansi kebun sawit 
karena berbatasan dengan desa-desa di wilayah Jambi yang merupakan daerah 
transmigrasi. Penguasaan lahan mineral ini dilakukan melalui kelompok-
kelompok sebelum era Pak Gito. Saat ini, hampir seluruh lahan mineral di 
wilayah dusun telah menjadi kebun sawit  dan sebagian kecil menjadi areal 
permukiman masyarakat Dusun 7. Status lahan non-kawasan hutan pada 
lahan mineral di desa-desa tetangga pada wilayah Jambi mendorong ekspansi 
kebun sawit ke dalam kawasan hutan yang berada di wilayah Sumatera Selatan 
karena masyarakat menganggap lahan tersebut bagian dari wilayah desa. Selain 
itu, jauhnya akses lokasi kawasan hutan ini minim monitoring dari instansi 
kehutanan Sumatera Selatan. 
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Cara-cara berbeda dilakukan rumah tangga untuk memiliki akses 
penguasaan lahan sebagai bagian dari aset penghidupan. Namun rumah 
tangga di Dusun 7 yang memiliki akses terhadap penguasaan lahan untuk 
kebun, baik di lahan mineral maupun lahan gambut, diyakini kurang dari 
50 persen.  Penguasaan lahan mineral oleh rumah tangga di Dusun 7 hampir 
seluruhnya dilakukan untuk membangun rumah. Saat ini, lahan mineral 
yang ada terbatas untuk pengembangan permukiman karena dominasi kebun 
sawit yang dikuasai oleh masyarakat dari desa-desa tetangga dan bahkan warga 
dari kota Jambi. Penguasaan lahan oleh para pihak dipengaruhi oleh beragam 
akses yang dimiliki seperti modal, jaringan sosial, otoritas, dan pengetahuan 
(Fahrunnisa, Soetarto, & Pandjaitan NK, 2016; Kusuma, 2013; Maryudi et 
al., 2016; Posman Napitu et al., 2017; Sita, 2014) yang memungkinkan para 
pihak dapat menguasai lahan kawasan hutan, Berikut ini merupakan cara 
penguasaan lahan yang dilakukan oleh rumah tangga, melalui:

1. Klaim lahan. Cara ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembalakan 
kayu secara ilegal pada kawasan hutan yang terjadi secara intensif pasca 
kebakaran tahun 1997, sebelum Dusun 7 terbentuk. Model klaim sep-
erti ini juga terjadi di lahan gambut secara umum dengan memanfaatkan 
kondisi  kawasan hutan yang sudah terbuka melalui kanal-kanal yang ada 
(Dohong, Aziz, & Dargusch, 2017; Gunawan, 2018; Medrilzam, Smith, 
Aziz, Herbohn, & Dargusch, 2017; Saharjo, 2007). Klaim lahan dilaku-
kan oleh beberapa orang yang memiliki keberanian, jaringan dan kekua-
saan terkait akses lahan kawasan hutan yang merupakan warga desa-de-
sa yang berbatasan dengan kawasan hutan dan juga masyarakat SAD. 
Orang-orang ini kemudian membentuk kelompok untuk menawarkan 
akses lahan tersebut kepada pihak lain. Masyarakat SAD meyakini lah-
an kawasan hutan di sekitar mereka merupakan aset yang mereka kuasai 
turun-temurun dari nenek moyang sebagai lokasi penghidupan selama 
ini.

2. Pembelian lahan. Cara ini telah disampaikan sebelumnya melalui peran 
tokoh pendiri  dusun yang menawarkan lahan kepada para pihak yang 
berminat. Lahan yang ditawarkan untuk kebun dalam luasan yang luas 
berada sebagian besar di lahan lahan gambut, sedangkan lahan untuk pe-
rumahan berada di lahan mineral. Penguasaan akses lahan dengan cara 
pembelian menjadi cara yang paling dominan dilakukan oleh rumah 
tangga di Dusun 7 walaupun berada di dalam kawasan hutan. Sebagian 
rumah tangga tertarik untuk membeli karena harga lahan yang jauh leb-
ih murah dengan areal yang lebih luas dibandingkan dengan di daerah 
lain. Status lahan yang berada di dalam kawasan hutan tidak diketahui 
oleh para pembeli sebelumnya. Letak lahan yang berdekatan dengan areal 
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transmigrasi telah menyamarkan status kawasan hutan pada lahan yang 
dikuasai para pembeli. 

3. Pemberian tokoh dusun. Untuk menarik minat masyarakat SAD untuk 
menetap, tokoh dusun memberikan akses lahan kering kepada masyarakat 
SAD untuk dijadikan permukiman. Sebelumnya masyarakat SAD mer-
upakan masyarakat nomaden di sepanjang Sungai Pejudian dan Sungai 
Lalan. Selain itu, pemberian lahan juga dilakukan kepada masyarakat 
pendatang, sebelum tahun 2010, berupa lahan gambut,  sebagai langkah 
awal dalam mengelola lahan. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk stim-
ulasi bagi para pendatang untuk menetap dan bersama mengembangkan 
permukiman. Pemberian lahan diberikan terbatas kepada pendatang 
yang berniat untuk mengolah lahan dan menetap di Dusun 7.   

4. Kemitraan berbagi lahan antar rumah tangga (paro lahan). Cara ini 
dilakukan terkait kesepakatan pembagian lahan dalam rangka pemban-
gunan kebun sawit dan tanaman lainnya antara penguasa lahan dengan 
pekerja. Berdasarkan kesepakatan yang dibangun, nantinya pekerja akan 
memperoleh lahan dengan luasan tertentu dari penguasa setelah berhasil 
membangun kebun dalam kurun waktu yang telah disepakati. Lebih jauh 
mengenai hal ini akan dibahas dalam kemitraan berbagi.   

Lahan-lahan yang ada di wilayah Dusun 7 penggunaannya 
didominasi oleh perkebunan sawit, terutama pada lahan mineral, dan saat ini 
perkebunan sawit juga mulai berkembang pada lahan gambut.  Lahan mineral 
di sekitar dusun seluruhnya berupa kebun sawit yang rata-rata berumur 10 
tahun dan telah dipanen. Rumah tangga di Dusun 7 yang menguasai kebun 
sawit di lahan mineral diperkirakan kurang dari 10 rumah tangga dengan 
rata-rata penguasaan seluas 2 hektare (1 kaveling). Sebelum menjadi kebun 
sawit,  lahan tersebut diperoleh dengan cara membeli. Sebagian besar kebun 
sawit yang ada dikuasai oleh orang  luar Dusun 7 dan sebagian warga dusun 
ini hanya berperan sebagai pekerja harian pada kebun-kebun sawit tersebut. 
Perkiraan luas kebun sawit pada lahan mineral di wilayah dusun tersebut 
mencapai 2.000 hektare dan kebun sawit yang dikuasai oleh rumah tangga 
dari dusun 7 berkisar antara 10-12 hektare, kurang dari 1 persen dari luas total 
kebun sawit. Ekspansi perkebunan sawit pada kawasan hutan merupakan 
fakta yang terus terjadi pada berbagai wilayah kawasan hutan di Indonesia 
dengan keberhasilan komoditas ini mendorong perekonomian masyarakat 
pedesaan (Ma’ruf et al., 2019).

Pada lahan gambut, tutupan lahan yang paling dominan saat ini 
adalah semak belukar bekas kebakaran dan penggunaan lahan yang dilakukan 
sebagian besar rumah tangga adalah kebun sawit. Jumlah rumah tangga 
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yang menguasai lahan gambut jauh lebih banyak dibandingkan dengan 
jumlah rumah tangga yang menguasai lahan mineral. Lahan gambut yang 
dikuasai rumah tangga sebagian besar berasal dari pembelian dan sebagian 
lainnya berasal dari kemitraan berbagi lahan. Bagi rumah tangga di desa, 
lahan merupakan aset penting bagi sebagai modal dasar dalam memperbaiki 
penghidupannya (DFID, 1999; Dharmawan, 2007; Scoones, 1998). Tujuan 
penguasaan lahan gambut oleh rumah tangga adalah sebagai aset awal untuk 
membangun kebun sawit. Keberhasilan kebun sawit di lahan mineral menjadi 
motivasi bagi banyak rumah tangga untuk menanam sawit di lahan gambut. 
Saat ini, sebagian kecil kebun sawit mulai bisa dipanen. Selain sawit, tanaman 
pinang, karet, lada, buah-buahan (nangka, cempedak, petai, jengkol, durian, 
nanas) juga ditanam di lahan gambut oleh para penguasa lahan yang berasal 
dari	 luar	Dusun	7	dan	memiliki	modal	finansial	 yang	mencukupi.	Namun	
hasilnya belum dapat diperoleh sampai dengan saat ini karena belum dipanen 
dan habis terbakar. Sebagian semak belukar yang ada di lahan gambut 
merupakan lahan bekas kebakaran yang sebelumnya pernah dikelola menjadi 
kebun sawit. Karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki lahan tersebut 
belum dikelola kembali. Kumpulan kondisi lahan ini dan semak belukar yang 
belum pernah dikelola menjadi hamparan tutupan lahan yang dominan dan 
berulang kali terbakar di musim kemarau sehingga belum memberikan hasil 
yang nyata bagi penghidupan masyarakat.

A.2 Strategi Nafkah Rumah Tangga Masyarakat Dusun 7, Semua 
Sumber Nafkah adalah Penting

Rumah tangga di Dusun 7 sedang berada pada masa transisi pasca 
kejayaan aktivitas pembalakan kayu. Saat ini, lahan menjadi aset penting 
bagi penghidupan rumah tangga setelah  pembalakan kayu yang sebelumnya 
menjadi tumpuan penghidupan sebagian besar rumah tangga semakin 
sulit diperoleh dalam 5-6 tahun terakhir. Walaupun praktik pembangunan 
kebun telah dilakukan sebagian kecil rumah tangga sejak era pembalakan 
kayu, namun hal ini tidak berkembang. Masih tersedianya sumberdaya kayu 
yang melimpah mendorong rumah tangga enggan untuk  mencari alternatif 
sumber nafkah lainnya. Semakin menipisnya potensinya sumber daya kayu 
karena kegiatan pembalakan dan kebakaran berulang di lahan gambut dan 
semakin tegasnya penegakan hukum terhadap kegiatan pembalakan kayu 
ilegal menjadikan sumber nafkah rumah tangga dari sumber daya kayu 
semakin tidak menguntungkan. Saat ini, sumber nafkah dari pembalakan 
kayu masih dilakukan secara temporer oleh sebagian kecil rumah tangga, 
kurang dari 10 rumah tangga.    
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Strategi nafkah yang menjadi ciri khas rumah tangga di sekitar 
lahan gambut Dusun 7 adalah berupaya memperoleh pendapatan kas yang 
diperoleh dalam waktu singkat. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi sumber 
nafkah sebelumnya dari kegiatan pembalakan kayu yang mampu memberikan 
pendapatan dalam waktu singkat melalui berbagai pilihan pekerjaan seperti 
tukang tebang, penarik log kayu, buruh angkut ke tempat pengumpulan 
kayu dan buruh angkut ke mobil. Selain itu, keterbatasan aset lahan yang 
dimiliki,	 keterbatasan	 aset	 finansial	 dan	 keterbatasan	 pengetahuan	 (skill) 
pertanian di lahan gambut menjadikan sebagian besar rumah tangga memilih 
sumber pendapatan kas yang rasional untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Walaupun sebagian rumah tangga mampu mengalokasikan dari pendapatan 
kas yang diterimanya sebagai modal untuk bertani namun kegiatan bertani di 
lahan gambut tidak optimal karena mereka masih membutuhkan pendapatan 
kas untuk dapat terus bertahan. Prinsip “safety first” terhadap keberlangsungan 
penghidupan rumah tangga menjadi salah satu hal mendasar untuk mencari 
sumber pendapatan yang dapat memberikan pendapatan kas dalam waktu 
singkat. 

Sumber nafkah berbasis lahan menjadi penghidupan penting rumah 
tangga di Dusun 7 setelah sumberdaya kayu semakin langka. Keberhasilan 
sawit di lahan mineral pada desa-desa transmigrasi di sekitar Dusun 7 menjadi 
inspirasi dan motivasi rumah tangga untuk membangun kebun sawit di lahan 
gambut. Hal ini juga dilakukan oleh para pihak dari luar Dusun 7, termasuk 
dari desa-desa transmigrasi sekitar dusun, untuk perluasan kebun sawit 
yang dimiliki sebelumnya di lahan mineral. Hal ini merupakan bentuk dari 
akumulasi aset yang dimiliki bagi penghidupannya dan memperkuat posisi 
sosial ekonomi rumah tangga. Selain sawit, sebenarnya beberapa orang telah 
mencoba berbagai jenis tanaman di lahan gambut, namun belum berhasil 
seperti yang diutarakan sebelumnya. Bagi rumah tangga yang belum memiliki 
modal dan akses lahan untuk melakukan usaha tani, sumber nafkah saat ini 
terkait dengan usaha tani perkebunan sawit yang menjadi penggunaan lahan 
dominan pada lanskap sekitar dusun. 
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Tabel 1. Ragam aktivitas penghidupan rumah tangga Dusun 7

Penghidupan sebagian besar rumah tangga di Dusun 7 dipengaruhi oleh 
dinamika usaha tani sawit. Dominasi sawit dalam penggunaan lahan berperan 
penting dalam membangun tingkat kesejahteraan  rumah tangga di sekitar 
dusun. Fakta ini dapat diamati dari kemajuan yang dialami desa-desa tetangga 
dan perluasan kebun sawit yang terus terjadi, termasuk di dalam kawasan 
hutan sekitar Dusun 7. Berkembangnya komoditas sawit membuka peluang-
peluang sumber nafkah bagi rumah tangga dan mendorong kemajuan 
wilayah serta perbaikan penghidupan. Hal tersebut juga menarik perhatian 
para pendatang untuk mencari penghidupan yang berhubungan langsung 
maupun tidak langsung dengan komoditas sawit.  Saat ini sawit menjadi 
komoditas penting dan utama dalam penghidupan masyarakat. Akhirnya, 
usaha tani sawit menjadi pilihan utama sebagian besar rumah tangga dalam 
usaha tani di samping kegiatan lainnya. Tabel 1. berikut ini memberikan 

gambaran mengenai aktivitas penghidupan rumah tangga di Dusun 7. 

Pembangunan dan perluasan kebun sawit pada lahan gambut 
merupakan salah satu strategi penghidupan yang dilakukan rumah tangga 
Dusun 7 dan desa-desa sekitarnya. Lahan gambut merupakan sumber daya 
yang saat ini tersedia untuk perluasan sawit seiring dengan ketiadaan ruang 
tersisa pada lahan mineral. Walaupun sumber daya yang dibutuhkan untuk 
membangun kebun sawit di lahan gambut lebih banyak dibandingkan di 
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lahan mineral, namun banyak rumah tangga berusaha membangun kebun 
sawit di lahan gambut. Keberhasilan kebun sawit di lahan mineral menjadi 
bukti nyata yang memotivasi rumah tangga untuk meraih keberhasilan yang 
sama di lahan gambut. 

Berbagai tantangan dalam membangun kebun, terutama kebun sawit,  
dihadapi rumah tangga dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan 
kemampuan rumah tangga. Kondisi lahan gambut yang berbeda dengan 
lahan mineral disadari oleh rumah tangga akan menghadapi tantangan dalam 
adaptasi membangun kebun di lahan gambut. Berikut ini tantangan dan 
masalah yang dihadapi rumah tangga dalam upaya mengelola lahan gambut 
terdegradasi yang didominasi oleh semak belukar:  

1. Sulit mencari strategi pengelolaan sumberdaya air dan  lahan 
gambut yang sesuai dan ancaman hama. Jalan pintas sebagai solusi 
bagi rumah tangga adalah membangun parit-parit dalam luasan tertentu 
untuk mengeluarkan air dari lahan sehingga dapat ditanami sawit. 
Strategi ini merupakan upaya mengadaptasi budidaya tanaman di lahan 
mineral di lahan gambut. Parit-parit yang dibangun terhubung dengan 
kanal utama yang telah lama dibangun sebagai sarana transportasi kayu 
sebelumnya. Pembangunan parit-parit dilakukan baik secara individu 
maupun dalam satu kelompok kecil. Banyaknya parit yang dibangun 
dalam satu hamparan lanskap mengakibatkan air cepat keluar dan lahan 
gambut mengering. Selain itu, hama juga menjadi ancaman terhadap 
kegiatan budidaya tanaman yang dilakukan. Budidaya tanaman dalam 
spot-spot luasan yang kecil meningkatkan risiko serangan hama. 
Penyebabnya karena sebagian daerah di sekitarnya berupa semak belukar 
tempat bersarangnya hama, terutama babi. Untuk mengurangi risiko ini, 
kegiatan budidaya tanaman biasanya dilakukan berkelompok.  

2. Kebakaran dan kebanjiran lahan gambut yang berulang 
hampir setiap tahun. Kondisi gambut yang mengalami degradasi 
telah menurunkan kemampuannya dalam menyimpan air. Hal ini 
mengakibatkan	fluktuasi	ketersediaan	air	di	 lahan	gambut	pada	musim	
hujan dan musim kemarau. Parit-parit yang dibangun untuk keperluan 
budidaya tanaman menimbulkan permasalahan baru berupa kerentanan 
lahan gambut terhadap kekeringan dan memicu kebakaran lahan di 
musim kemarau. Seluruh rumah tangga yang memiliki pengalaman 
membangun kebun di lahan gambut pernah mengalami kebakaran lahan 
dan bahkan banyak yang mengalami lebih dari satu kali. Pasca kebakaran, 
banyak rumah tangga yang membiarkan lahannya menjadi semak belukar 
dan tidak dikelola kembali karena trauma dengan kerugian yang dialami. 



116

Kondisi ini menjadikan lahan selalu rawan terbakar di musim kemarau. 
Selain kebakaran, pada musim hujan lahan gambut tidak mampu lagi 
menahan luapan air hujan dan menimbulkan banjir pada kebun-kebun 
yang dibangun masyarakat. Hal ini disampaikan salah satu warga dusun 
7.		“Sekitar	5	tahun	lalu,	kalau	hujan	di	wilayah	sekitaran	kebun,	maka	air	
di kanal tidak cepat naik, butuh 3-4 hari air mulai naik dan kalau airnya 
jarang masuk ke kebun. Beda dengan sekarang, malamnya hujan, paginya 
air	di	kanal	langsung	penuh	dan	masuk	ke	kebun,	tapi	cepat	surut”	(Pak	
Sn). 

3. Akses transportasi yang sulit di lahan gambut. Kanal-kanal yang 
selama ini dibangun menjadi akses utama transportasi di lahan gambut. 
Akses darat menggunakan motor hanya bisa dilalui pada musim kemarau 
dengan kondisi jalan berupa jalan setapak. Perahu mesin (ketek) menjadi 
sarana transportasi utama di lahan gambut yang jarang dimiliki oleh 
rumah tangga dan relatif mahal. Pada umumnya rumah tangga akan 
menumpang pada rumah tangga yang memiliki ketek sebagai sarana 
transportasi ke lahan gambut. Keterbatasan sarana transportasi juga 
mendorong rumah tangga untuk membangun kebun secara berkelompok 
pada satu hamparan yang sama.   

4. Besarnya modal yang dibutuhkan untuk membangun kebun di 
lahan gambut. Hal ini terkait akses transportasi yang sulit dan biayanya 
yang mahal untuk mengangkut sumberdaya yang dibutuhkan untuk 
membangun kebun. Selain itu, hama juga menjadikan resiko kegagalan 
tinggi sehingga upaya pemeliharaan tanaman membutuhkan sumber 
daya yang lebih besar. Minimnya kemampuan modal mendorong rumah 
tangga memilih membiarkan lahan gambut yang dikuasainya menjadi 
semak belukar yang rawan terbakar.  

Secara umum, dengan berbagai masalah dan tantangan dalam 
mengelola lahan, maka rumah tangga memposisikan semua sumber nafkah 
menjadi penting. Strategi nafkah ganda dilakukan hampir seluruh rumah 
tangga di Dusun 7 dalam melakukan penghidupannya. Hal ini menjadi ciri 
khas rumah tangga pedesaan yang mengombinasikan sumber nafkah yang 
berbasis pertanian dan non-tani untuk memperkuat ekonomi rumah tangga 
(Dharmawan, 2007). Pada banyak kasus, selain sebagai petani sawit, banyak 
rumah  tangga juga menjadikan buruh (upahan) tani dan non-tani sebagai 
sumber nafkah yang penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Bahkan, pendapatan kas yang diterima dari rumah tangga dari upahan ada 
yang disisihkan untuk modal berkebun sawit. Kegiatan sebagai petani kebun 
sawit tidak membutuhkan alokasi waktu yang intensif setiap hari. Jadi, masih 
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ada waktu yang tersedia untuk kegiatan produktif lainnya. Waktu panen sawit 
umumnya dilakukan dua kali dalam sebulan, berarti pendapatan kas yang 
diterima mengikuti waktu panen yang jumlahnya tergantung harga sawit dan 
kuantitas	produksi	panen	berdasarkan	musim.	Harga	sawit	cukup	fluktuatif	
dengan kisaran Rp 550 – Rp 1.950 per kg dan luasan kebun yang dikuasai 
setiap rumah tangga secara umum 1-2 kaveling (2-4 ha) sehingga seringkali 
pendapatan yang diterima tidak mencukupi. Dengan kondisi tersebut, rumah 
tangga petani sawit pun mencari sumber nafkah menjadi tenaga upahan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup.  Sedangkan bagi rumah tangga yang 
tidak menguasai lahan, upahan (buruh tani dan non tani) menjadi sumber 
nafkah penting yang dilakukan oleh suami. Namun pada kondisi tertentu istri 
juga ikut serta dalam kegiatan buruh tani untuk  menambah sumber nafkah 
rumah tangga.  

“Walaupun punya kebun sawit, saya juga ikut upahan, apalagi ketika 
musim buah sawit trek dan harga rendah, kegiatan upahan dapat menutupi 
kebutuhan hidup sehari-hari. Walaupun punya kebun tapi upahan juga 
penting” (Pak Sn).

Peluang menjadi tenaga upahan cukup terbuka di sekitar dusun 
dan desa-desa di sekelilingnya sehingga menjadi sumber nafkah bagi sebagian 
besar rumah tangga. Tenaga upahan sebagai buruh tani dengan beragam jenis 
pekerjaan tersedia sepanjang tahun walaupun pada bulan-bulan tertentu 
kesempatan kerja sebagai upahan terbatas, terutama selam 2-3 bulan di musim 
kemarau dan musim hujan. Upahan di kebun sawit menyediakan kesempatan 
kerja	 yang	 terbuka	 karena	 memiliki	 variasi	 pekerjaan,	 fleksibilitas	 dalam	
memilih variasi pekerjaan, dan secara umum tidak membutuhkan keahlian 
tertentu. Peluang pekerjaan upahan di kebun sawit dapat membuka alternatif 
pilihan pekerjaan yang dapat mengurangi kesenjangan peluang kerja di kebun 
sawit (Bou Dib, Alamsyah, & Qaim, 2018; Krishna, Euler, Siregar, & Qaim, 
2017). Namun, belum bisa menyelesaikan kesenjangan akses masyarakat 
terhadap lahan yang terjadi, termasuk di Dusun 7 dan sekitarnya. Alokasi 
waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan upahan seharian dari pagi sampai 
dengan sore dengan model pendapatan biasa harian maupun borongan. 
Kegiatan upahan sangat menyita waktu rumah tangga sebagai sumber nafkah. 
Kegiatan lain yang menopang penghidupan disesuaikan dengan waktu 
upahan atau membutuhkan peran istri. Seperti kegiatan menggembalakan 
ternak sapi yang  dilakukan oleh istri ketika suami sibuk upahan. Selain itu, 
seringkali lahan milik sendiri tidak dikelola untuk sementara waktu karena 
ada pekerjaan upahan. 
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Rumah tangga di Dusun 7 berusaha untuk mengamankan dan 
mempertahankan penghidupannya melalui beragam cara dalam konteks 
tabungan dan pinjaman. Sebagian rumah tangga menyisihkan sebagian 
pendapatannya untuk ditabung dan digunakan untuk pemenuhan 
kebutuhan lainnya. Selain itu, arisan di lingkungan dusun juga menjadi salah 
satu bentuk tabungan yang dilakukan oleh banyak rumah tangga. Salah satu 
bentuk tabungan rumah tangga untuk membiayai berbagai keperluan jangka 
menengah dan untuk keperluan mendesak rumah tangga adalah ternak sapi. 
Kepemilikan sapi menjadi salah satu jaminan bagi rumah tangga dan sumber 
modal yang dapat dijual dalam waktu singkat untuk membiayai anak sekolah, 
modal untuk membangun kebun, pembelian kendaraan dan keperluan 
rumah tangga lainya, membiayai kebutuhan rumah tangga pada saat paceklik 
dan lain-lain. Pinjaman juga dilakukan oleh banyak rumah tangga kepada 
tetangga dan kerabat untuk memenuhi kebutuhan. Sebagian rumah tangga 
bahkan berhasil memperoleh pinjaman dari bank dengan jaminan kendaraan 
bermotor yang mereka miliki untuk berbagai keperluan rumah tangga. 

Secara umum, rumah tangga di Dusun 7 tidak memiliki ciri rumah 
tangga petani dalam arti yang sebenarnya. Jiwa bertani rumah tangga sementara 
ini hanya mengikuti tren berkembangnya kebun sawit namun kemampuan 
teknik	bertani	masih	terbatas.	Kondisi	biofisik	lahan	gambut	belum	dipahami	
dengan baik oleh rumah tangga. Akibatnya, teknik budidaya lahan mineral 
direplikasi di lahan gambut melalui pengeringan lahan gambut yang 
menimbulkan masalah yang semakin pelik. Akses penguasaan lahan gambut 
yang dilakukan oleh orang luar jauh lebih dominan dibandingkan dengan 
rumah tangga di dusun sehingga akses lahan menjadi masalah bagi sebagian 
besar rumah tangga. Walaupun secara legal telah ada akses untuk mengelola 
lahan gambut dalam konteks perhutanan sosial, namun faktanya lahan-lahan 
tersebut telah dikuasai pihak luar. Akses lahan gambut yang dikuasai rumah 
tangga di Dusun 7 lokasinya relatif jauh dan luasannya sempit (2-4 ha). Kondisi 
ini membutuhkan modal besar untuk mengolah lahan gambut menjadi kebun 
yang menjadi pembatas bagi rumah tangga untuk melakukannya. Kesibukan 
menjadi upahan juga menjadi pembatas bagi banyak rumah tangga untuk 
mengalokasikan waktu dalam rentang waktu yang lama dalam mengolah 
lahan. Konsekuensinya, kegiatan pengolahan lahan menjadi kebun tidak bisa 
dilakukan  secara intensif dengan hasil pembangunan kebun yang seringkali 
tidak sesuai harapan. Hal ini berbeda dengan pihak luar yang mencurahkan 
sumber daya secara optimal dalam membangun kebun sehingga lebih berhasil. 
Rumah tangga di dusun masih berada pada transisi untuk mencoba mengolah 
lahan gambut dengan kemampuan yang dimilikinya. 
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Kondisi penghidupan rumah tangga saat ini berada pada tahap mencari pilihan 
penghidupan lebih baik melalui adaptasi terhadap lahan gambut terdegradasi. 
Rumah tangga terus berupaya beradaptasi dan berusaha bertahan terhadap 
kondisi	biofisik	dan	sosial	ekonomi	di	sekitarnya	dengan	melakukan	berbagai	
strategi. Aktivitas penghidupan yang memungkinkan terus dilakukan rumah 
tangga adalah kegiatan yang berbasis lahan serta kegiatan turunannya. Saat ini, 
walaupun sawit masih menjadi komoditas penting bagi banyak rumah tangga 
dan mempengaruhi penghidupan, namun kejadian kebakaran lahan berulang 
dan kebanjiran secara perlahan mulai menyadarkan sebagian kecil masyarakat 
untuk mencari alternatif pilihan komoditas di lahan gambut. Beberapa pihak 
luar telah mencoba berbagai jenis tanaman di gambut seperti lada, matoa, dan 
tanaman buah-buahan tetapi  belum memberikan hasil.

“Kebun saya sudah terbakar dua kali dan sawit belum banyak hasilnya, 
tapi modal saya sudah habis banyak. Melihat ini, saya pikir perlu cari jenis 
tanaman selain sawit di gambut” (Pak ES).

“Kebun sawit saya dekat sini Pak, tapi sering banjir di musim hujan jadi 
sawitnya jelek-jelek, gak ada hasilnya walaupun sudah bisa dipanen, malas 
saya ngurusnya” (Pak NS)

Upaya	 diversifikasi	 sumber	 penghidupan	 dilakukan	 masyarakat	
Dusun 7 dalam rangka strategi mempertahankan dan memperbaiki 
penghidupannya. Kegiatan perikanan tangkap yang menjadi sumber nafkah 
utama bagi hampir seluruh rumah tangga SAD berpotensi untuk terus 
dikembangkan dengan upaya perbaikan ekosistem lahan rawa gambut beserta 
aturan kelembagaannya. Hasil perikanan tangkap dari Dusun 7 memiliki 
pasar yang cukup jelas dengan pembeli dari kota Jambi. Saat ini, ternak 
sapi menjadi bentuk aset rumah tangga yang memiliki fungsi penting bagi 
penghidupan rumah tangga dan terus berkembang. Diawali dengan upaya 
swadaya, bantuan ternak sapi kemudian menjadi stimulasi berkembangnya 
ternak di sekitar dusun. Kelimpahan pakan, kemudahan adaptasi ternak sapi 
dengan minim risiko penyakit, keamanan ternak sapi, kemudahan dalam jual 
beli, dan harga relatif stabil adalah alasan yang menjadikan kegiatan ternak 
sapi terus berkembang. Selain sapi, rumah walet juga mulai berkembang 
dalam setahun terakhir dengan ciri padat modal, sehingga terbatas. Dinamika 
diversifikasi	komoditas	dan	aktivitas	penghidupan	rumah	tangga	akan	terus	
terjadi	seiring	dengan	perubahan	kondisi		biofisik,	sosial	ekonomi,	politik	dan	
kebijakan yang terjadi.  Rumah tangga di Dusun 7 akan terus beradaptasi 
dengan berbagai perubahan yang terjadi dan secara rasional akan memilih opsi 
penghidupan yang paling sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. 
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B. Kemitraan Berbagi

Rumah tangga di dusun 7 menjalin kerjasama dengan pihak lain 
dalam	melakukan	aktifitas	penghidupannya	 sebagai	bentuk	berbagi	 sumber	
daya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Praktik kerjasama antar 
rumah tangga dengan membangun mitra berbagi juga menjadi bagian dari 
upaya berbagi risiko dalam melakukan kegiatan penghidupan. Praktik ini 
berkembang di desa-desa pada negara berkembang karena berbagai hal, 
antara lain kesulitan untuk memperoleh jaminan lembaga asuransi dan 
sistem	 pembiayaan	 untuk	 aktifitas	 ekonomi	 mikro	 dan	 kecil	 skala	 rumah	
tangga. Strategi kemitraan berbagi dalam suatu usaha penghidupan skala 
rumah tangga menjadi pilihan yang rasional sebagai upaya mempertahankan 
dan memperbaiki penghidupannya dengan sumberdaya dan jaringan yang 
dimiliki rumah tangga. 
 Pada kasus Dusun 7, rumah tangga menerapkan kemitraan berbagai 
pada berbagai aspek penghidupan yang dapat memberikan manfaat bagi rumah 
tangga dalam kurun waktu yang beragam. Kemitraan yang dibangun bukan 
hanya	bersumber	dari	berbagai	dukungan	finansial	seperti	halnya	yang	diulas	
pada kasus kredit. Namun, berbagi sumber daya yang mereka miliki nilainya 
disandingkan dengan jumlah nominal uang yang tidak harus sama jumlahnya. 
Kesepakatan juga mempertimbangkan aspek sosial sehingga masing-masing 
pihak memahami posisi dan perannya masing-masing. Durasi kerjasama pun 
bersifat	 fleksibel	 lama	 waktunya	 disesuaikan	 dengan	 kesepakatan	 bersama.	
Kemitraan berbagi yang berkembang dalam masyarakat didasarkan pada 
kesepakatan tidak tertulis dari para pihak yang terlibat. Berikut ini kemitraan 
berbagi yang diterapkan pada masyarakat Dusun 7.

B.1 Berbagi Pengelolaan Lahan dan Kebun

Lahan merupakan salah satu aset yang memiliki nilai tersendiri 
bagi masyarakat dan rumah tangga berbasis lahan untuk penghidupan. Bagi 
masyarakat lahan gambut di Dusun 7 dan sekitarnya, penguasaan lahan 
menjadi salah satu langkah awal bagi rumah tangga untuk membuat pilihan 
penghidupan yang lebih baik melalui pengelolaan lahan untuk budidaya 
tanaman, terutama sawit. Kesuksesan sawit menjadi bukti nyata upaya 
budidaya tanaman berhasil memperbaiki penghidupan masyarakat dan diikuti 
oleh masyarakat secara luas. Ketika akses terhadap  lahan telah dimiliki tetapi 
sumber daya untuk membangun kebun terbatas, maka pilihan kerjasama 
dengan individu lain dapat dilakukan untuk mewujudkan kebun yang 
diharapkan. Berdasarkan kesepakatan yang dibangun, berikut ini kemitraan 
berbagi yang dilakukan dalam membangun kebun.
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Pola bagi hasil berupa lahan kosong/semak belukar
Dalam pola ini, pemilik akses lahan bekerja sama dengan pekerja 

untuk membangun kebun, biasanya kebun sawit dan juga kebun buah-
buahan. Bentuk kesepakatannya yaitu lahan pemilik akses yang belum 
ditanami dengan luasan tertentu dibagi kepada pekerja setelah kebun selesai 
dibangun. Pemilik akses lahan akan menghibahkan sebagian lahannya 
dengan luasan tertentu sebagai bentuk kompensasi bagi pekerja yang telah 
membangun kebun untuknya dengan luasan dan durasi waktu pembangunan 
yang telah disepakati sebelumnya. Pemilik akses lahan menyediakan bahan 
tanaman, pupuk, obat dan bahan-bahan untuk kegiatan pembangunan kebun, 
sedangkan pembangunan kebun menjadi kewajiban pekerja bersangkutan. 
Kerjasama ini dapat berlangsung antara enam bulan sampai dengan satu 
tahun, tergantung kesepakatan yang dibuat. Luas lahan yang menjadi 
kompensasi sekitar 25-30 persen dari luas kebun yang dibangun. Kesepakatan 
dibuat setelah pemilik akses lahan dan pekerja telah saling mengenal. 

“Saya mendapat lahan semak belukar 4 hektar dari bangun kebun durian, 
petai dan jengkol seluas 14 hektare milik orang Jakarta tahun 2017 lalu dalam 
waktu enam bulan. “ (H, warga dusun 7)

Pola bagi hasil berupa kebun sawit
Pada model kemitraan berbagi, kebun sawit yang berhasil dibangun 

kemudian dibagi dua luasannya antara pemilik akses lahan dan pekerja. Dalam 
istilah lokal sistem ini disebut dengan maro. Pola bagi hasil ini dilakukan 
biasanya karena pemilik akses lahan menguasai lahan yang relatif luas dan 
belum memiliki modal yang cukup untuk berkebun sawit. Pada kasus 
pembangunan kebun sawit dengan sistem maro, pemilik akses lahan hanya 
menawarkan lahan yang dikuasainya kepada pihak-pihak yang berminat 
secara individu rumah tangga untuk dijadikan kebun. Biasanya, lahan yang 
akan dijadikan kebun luasnya sekitar 4 ha (2 kaveling). Pihak yang bersedia 
dan bersepakat untuk maro menyediakan bibit tanaman dan kebutuhan 
penanaman lainnya serta  menyediakan tenaga kerja dari  mulai persiapan 
lahan sampai dengan pemeliharaan tanaman. Durasi kerjasama ini biasanya 
berlangsung satu tahun dan setelah itu, lahan dibagi dua secara merata antara 
pemilik akses lahan dan pihak yang mengerjakan pembangunan kebun. 
Dalam hal ini, risiko lebih banyak ditanggung oleh pihak pekerja, namun hasil 
berupa kebun akan dinikmati sebagai aset rumah tangga. Perhitungan yang 
dibuat oleh pekerja dipertimbangkan dengan matang sebelum mengambil 
keputusan. Tanggungan risiko kegagalan kebun biasanya kembali kepada 
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pekerja	namun	bersifat	fleksibel	yang	dapat	didiskusikan	kembali.	

Pola bagi hasil panen sawit
Kerjasama juga dilakukan individu rumah tangga dalam hal 

pemanenan tanaman sawit. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama dibangun 
sejak awal membangun kebun sawit sampai dengan produksi. Pemeliharaan 
tanaman sawit biasanya bisa dilakukan sendiri atau diupahkan karena tidak 
intensif pengerjaannya. Ketika memasuki musim panen, buah sawit harus 
segera dipanen dan diangkut ke pabrik pengolahan karena buahnya tidak 
tahan lama. Konsekuensinya adalah perlu penanganan buah sawit yang cepat 
agar kualitasnya tidak berkurang. Pada kasus ini, pemilik kebun yang memiliki 
tanaman dalam skala luas atau tersebar pada beberapa tempat memerlukan 
kerjasama dengan pihak lain yang mampu memelihara sawit dan sekaligus 
melakukan pemanenan buah sawit. Kemitraan melalui bagi hasil telah 
membuka peluang bagi pekerja lapangan. Kemitraan berbagi yang biasanya 
dilakukan masyarakat dalam hal ini adalah:

1. Hasil bagi dua bagian sama rata. Pada kasus ini, kesepakatan pembagian 
peran dalam pengelolaan kebun sawit diatur dengan proporsi tanggung 
jawab yang relatif berimbang.  Kewajiban pemilik kebun menyediakan 
pupuk dan obat semprot untuk pemeliharaan tanaman. Sedangkan 
pekerja bertanggung jawab terhadap kegiatan pemeliharaan dan 
pemanenan. Pemilik akses lahan memiliki wewenang dalam menentukan 
dalam penjualan buah sawit. Hasil dari penjualan sawit kemudian dibagi 
dua antara pemilik akses lahan dan pekerja. Pada saat harga sawit jatuh 
dan produksi berkurang, kedua belah pihak dapat bersepakat kembali 
untuk menentukan bagi hasil dengan mempertimbangkan aspek sosial 
dan keberlanjutan kerjasama. Istilah lokal yang digunakan untuk model 
berbagi seperti ini adalah bagi duo.

2. Hasil bagi penjualan buah sawit dibagi dengan proporsi yang berbeda 
antara pemilik akses lahan dengan pekerja. Dalam kesepakatan 
yang dibangun, peran dan tanggung jawab pekerja terkait kegiatan 
pemeliharaan tanaman, pemanenan dan penyediaan pupuk serta obat-
obatan yang diperlukan. Sedangkan pemilik akses lahan memiliki 
peran dan tanggung jawab yang minim dalam kegiatan pemeliharaan, 
pemanenan dan penentuan pihak pembeli buah sawit. Pendapatan kas 
yang diperoleh dari penjualan hasil panen terdiri dari 1/3 bagian untuk 
pemilik kebun dan 2/3 bagian untuk pekerja. Model berbagi ini dikenal 
dengan istilah mertelu (bagi tiga bagian)

Pada kasus bagi hasil seperti ini, kedua pihak dapat bersepakat untuk 
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meneruskan pola yang diterapkan dan dapat berhenti untuk tidak melanjutkan 
kemitraan karena berbagai alasan. Kedua pihak saling menghormati posisi 
masing-masing	dan	fleksibilitas	 dengan	mempertimbangkan	berbagai	 aspek	
produksi, pasar dan sosial dalam kerjasama. Hasil pendapatan yang berperan 
nyata dalam nafkah rumah tangga dan kenyamanan bekerja sama melandasi 
keberlangsungan kemitraan berbagi. Kedua belah pihak dapat memutuskan 
hubungan kerjasama sewaktu-waktu secara sementara atau permanen 
berdasarkan hasil kesepakatan. Peran istri dari rumah tangga pekerja 
juga biasanya ikut berpartisipasi dalam kegiatan lapang di kebun seperti 
pemupukan dan pemungutan buah sawit yang rontok.

B.2 Kerja Sama dalam Usaha Ternak Sapi 

Sapi mulai berkembang sebagai bagian dari aset penghidupan 
masyarakat Dusun 7 dalam 5-6 tahun terakhir. Beternak sapi menjadi hal 
yang telah diketahui sebelumnya oleh sebagian besar masyarakat dan rumah 
tangga di Dusun 7 yang merupakan pendatang dari etnis keturunan Jawa. 
Kegiatan beternak sapi menjadi salah satu komponen dalam usaha tani pada 
masyarakat keturunan Jawa. Walaupun sebagian rumah tangga tidak memiliki 
pengalaman beternak sapi, namun mereka tertarik mencoba setelah melihat 
pengalaman tetangganya. Peluang beternak sapi diperoleh rumah tangga 
yang tidak memiliki pengalaman dalam program-program bantuan sapi 
sebelumnya. Model pemberian bantuan ini dapat berupa pemeliharaan induk 
sapi yang anaknya dimiliki oleh pemelihara induk. Kemudian, induknya akan 
dipelihara secara bergiliran oleh rumah tangga lainnya dan begitu seterusnya. 
Selain itu, terdapat juga model anak yang bergilir, sedangkan induk sapi 
menjadi pemelihara sebelumnya. Kedua model masih ada yang bertahan 
sampai dengan saat ini. Secara swadaya, model kemitraan berbagi juga 
berkembang dalam usaha ternak sapi yang dilakukan rumah tangga di Dusun 
7. Walaupun model kerjasama seperti ini yang terjadi di tempat lain juga 
dilakukan tidak tertulis namun hal ini telah memberikan dampak berarti bagi 
peningkatan aset penghidupan dalam rumah tangga (Sirajuddin, Hastang, 
Lestari, & Rosmawaty, 2019). Model kerjasama yang dibangun adalah:

1. Bagi hasil ternak sapi. Pemilik dan pemelihara sapi sepakat untuk 
melakukan kerjasama usaha ternak sapi dengan objek bagi hasil adalah 
anak sapi dari pengembangan ternak. Kedua belah pihak bersepakat  
tentang model bagi hasil terkait pembagian anak sapi yang pertama lahir 
dan seterusnya dengan perhitungan yang rinci. Risiko kematian dan 
kehilangan sapi dibicarakan pada awal membangun kesepakatan. Usaha 
ini merupakan upaya untuk mengembangkan ternak sapi sebagai aset 
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penghidupan dan tabungan bagi kedua belah pihak. Waktu kerjasama 
fleksibel	 dan	 biasanya	 disepakati	 dalam	 kurun	 waktu	 tertentu	 sesuai	
dengan target dan melihat prospek pengembangan ternak sapi yang ada.   

2. Bagi hasil pendapatan penjualan ternak sapi. Kemitraan yang dibangun 
antara pemilik dan pemelihara sapi ditujukan untuk membiayai beragam 
kebutuhan rumah tangga karena target kemitraan adalah bagi hasil 
pendapatan kas dari penjualan sapi. Sapi yang digunakan pada model 
ini biasanya masih muda. Pemilik sapi menyerahkan sapinya kepada 
pemelihara selama kurun waktu tertentu agar sapinya mengalami 
pertumbuhan yang sehat. Harga beli sapi di awal menjadi patokan dasar 
sebagai modal awal. Setelah kurun waktu tertentu, sapi tersebut dijual 
dengan harga lebih tinggi dari harga dasar. Modal dasar kembali menjadi 
hak pemilik sapi dan selisih harga jual yang diperoleh kemudian dibagi 
dua antara pemilik dan pemelihara sapi. Kurun waktu setahun menjadi 
perhitungan bisnis yang mudah dihitung  dalam usaha ini karena harga 
sapi naik menjadi 30-50 persen dari harga awal. Idealnya, kemitraan ini 
dilakukan setelah hari Raya Kurban dan sapi dijual sesaat sebelum hari 
tersebut. Namun, ada juga rumah tangga yang telah melakukan kemitraan 
bertahun-tahun dengan jumlah sapi yang beragam sesuai kemampuan 
dan kesepakatan.

B.3 Kerjasama Membangun Sarang Burung Walet

Sumber nafkah bagi rumah tangga di Dusun 7 berkembang secara 
dinamis seiring dengan tren yang sedang berlangsung di luar dusun. Salah satu 
komoditas baru yang menjadi bagian penghidupan rumah tangga di dusun 
adalah membangun sarang burung walet. Walaupun belum memberikan 
pendapatan, namun secara perlahan bangunan sarang burung walet berupa 
tembok kokoh yang menjulang setinggi 10-12 meter bermunculan di sekitar 
wilayah dusun. Bangunan ini mulai berdiri pada pertengahan tahun 2018, 
pemiliknya merupakan masyarakat dari luar dusun. Sampai dengan saat ini, 
bangunan sarang burung walet belum ada yang berproduksi secara nyata dan 
masih berusaha untuk menarik perhatian burung walet. Bahkan, sebagian 
sarang burung walet sampai dengan saat ini tidak dikelola dan dipelihara. 

Saat ini, hanya sebagian kecil saja rumah tangga --sekitar 3-5  rumah 
tangga- yang terlibat dalam pengelolaan sarang burung walet dengan 
model patungan sejak awal tahun 2019. Hal ini karena pembangunannya 
membutuhkan biaya yang besar. Rumah tangga yang terlibat dalam usaha 
sarang burung walet melibatkan pihak luar sebagai mitranya dengan pola  bagi 
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hasil tertentu. Modal yang dikeluarkan untuk satu bangunan sarang walet 
berkisar antara Rp. 120 juta – Rp. 300 juta. Tingginya biaya ini menyebabkan 
usaha sarang burung walet belum banyak dilakukan oleh masyarakat Dusun 
7. Pihak luar yang berperan sebagai investor yang menyediakan modal usaha 
dan memiliki hubungan yang baik sebelumnya dengan investor dari Dusun 7. 
Sedangkan masyarakat Dusun 7 berperan dalam penyediaan lahan, investor 
dana dan pengelola bangunan sarang burung walet. Model bagi hasil yang 
disepakati adalah bagi hasil sama rata dari penjualan hasil produksi dengan 
jumlah pemodal yang terlibat dalam patungan usaha sebanyak 3-4 orang. 
Pada kasus pengelola yang memiliki beban pengelolaan sarang lebih intensif, 
terdapat tambahan bagi hasil produksi sebanyak 5 persen dari hasil penjualan 
produksi. 

Usaha sarat modal ini belum dapat diperhitungkan prospek 
keberhasilannya karena sulit memprediksi waktu keberhasilannya dan risiko 
kegagalan yang cukup tinggi. Namun sekali lagi, pengalaman keberhasilan 
di tempat lain menjadi motivasi tumbuhnya usaha bangunan sarang burung 
walet. 

B.4 Kerjasama dalam Usaha Perikanan Tangkap

Usaha perikanan tangkap merupakan ciri khas penghidupan 
masyarakat di lahan gambut yang telah lama dilakukan oleh warga lokal dan 
kelompok masyarakat SAD yang tinggal di pinggir sungai. Potensi sumber 
daya ikan yang terus ada sepanjang tahun menarik perhatian masyarakat 
untuk  terus melakukan penangkapan di sekitar sungai dan rawa lahan 
gambut. Usaha perikanan tangkap merupakan bentuk penghidupan yang 
ramah gambut dan sangat bergantung kepada kondisi tutupan lahan 
ekosistem gambut. Perubahan tutupan lahan gambut yang tadinya berhutan 
menjadi semak belukar telah mengubah potensi jenis ikan yang ada dan 
mengurangi kelimpahannya. Saat ini, potensi kelimpahan ikan berkurang 
ketika memasuki musim kemarau. Namun keberadaaan aturan mengenai 
lelang lebak lebung ikan secara formal di tingkat desa dan diketahui sampai 
dengan tingkat kabupaten menunjukkan bahwa ikan menjadi salah satu aset 
penghidupan yang penting. 

Pada wilayah perikanan tangkap sepanjang sungai dan lahan rawa 
gambut di sekitar Dusun 7, pemerintah Desa Muara Medak mengambil peran 
sebagai pemenang lelang lebak lebung dan sungai agar semua masyarakat 
dapat bebas menangkap ikan. Kemudian dalam pelaksanaannya, pihak desa 
menyerahkan kewenangannya kepada masyarakat sebagai pengelola dalam 
bentuk lelang terbatas. Pengelola memberikan uang lelang kepada pihak desa 
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sebagai bentuk kompensasi pemenangan lelang. Pengelola ini yang kemudian 
membebaskan masyarakat Dusun 7 untuk menangkap ikan di wilayah 
dusun dengan syarat menjual hasil tangkapannya kepada pengelola yang juga 
berperan sebagai pedagang pengepul. Sebagian besar nelayan di Dusun 7 adalah 
kelompok masyarakat SAD yang kemudian membangun hubungan dengan 
pengelola (pedagang pengepul) dalam menyediakan beragam kebutuhan 
peralatan penangkapan ikan dalam bentuk pinjaman. Pembayaran pinjaman 
dilakukan melalui pemotongan nilai hasil penjualan ikan selanjutnya. Model 
hubungan seperti ini dalam perjalanannya kadangkala mengalami hambatan 
karena pembayaran angsuran pinjaman yang tidak lancar karena berbagai 
alasan. Saat ini, perubahan pemenang lelang lebak lebung dan sungai pada 
tahun 2020 juga menghentikan kerjasama yang dijalin pengelola sebelumnya 
dengan masyarakat di dusun 7.

Usaha kemitraan berbagi yang dilakukan rumah tangga di Dusun 7 
dengan beragam pola bagi hasil menunjukkan bahwa masyarakat memiliki 
pilihan-pilihan kerjasama yang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki 
dan kondisi sosial ekonomi. Berbeda dengan pola kerjasama yang dibangun 
secara formal antara masyarakat dengan lembaga pembiayaan dan lembaga 
formal	lainnya	yang	pertimbangan	utamanya	aspek	finansial	dan	ekonomi	d	
(Basu & Wibowo, 2017; Kubo, Lee, Fujiwara, Septiana, & Iwasa, 2018; Okten 
& Osili, 2004) kemitraan berbagi yang dibangun masyarakat sarat dengan nilai 
sosial dan mempertimbangkan relasi sosial antar pihak yang terlibat. Modal 
sosial berupa kepercayaan dan komitmen penting dalam kasus kemitraan 
mandiri seperti ini, sama halnya dengan model kerjasama lainnya yang terjadi 
pada sektor pertanian umumnya (Reuter, 2019; Sirajuddin et al., 2019). 

Fleksibilitas kesepakatan juga menjadi bagian penting dari kemitraan berbagi 
karena mempertimbangkan perkembangan dan perubahan yang terjadi, 
namun tetap memegang prinsip dasar kesepakatan yang dibangun. Risiko dari 
kemitraan berbagi biasanya ditanggung bersama, terutama ketika menghadapi 
masa-masa sulit penghidupan (paceklik) sebagai bentuk simpati dan empati. 
Walaupun	berisiko	terhadap	terjadinya	konflik	karena	tidak	ada	kesepakatan	
tertulis, kemitraan berbagi telah membuka peluang perbaikan penghidupan 
masyarakat. Secara rasional, masyarakat dapat memilih opsi ini berdasarkan 
nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat disesuaikan dengan sumber daya 
yang dimilikinya. Skenario-skenario kemitraan berbagi menunjukkan adanya 
model kerjasama yang sebenarnya dapat dikembangkan berdasarkan kondisi 
lokal. Aspek modal sosial dalam hal ini  menjadi penting (Fafchamps & La 
Ferrara, 2012; Okten & Osili, 2004; Reuter, 2019; Sirajuddin et al., 2019) dan 
menjadi dasar dalam membangun kerjasama di tingkat lokal untuk perbaikan 
penghidupan dan pengelolaan sumberdaya di lahan gambut berkelanjutan. 
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Kemitraan berbagi cukup bermakna dalam membentuk suatu jaringan 
pengaman sosial bagi masyarakat pedesaan dalam menghadapi berbagai 
goncangan hidup yang terjadi (Dharmawan, 2007).

C. Merawat Pengetahuan dan Jaringan

Perkembangan permukiman dan penghidupan masyarakat Dusun 7 
terkait dengan komunikasi dan jaringan sosial yang dibangun secara internal 
rumah tangga dan dusun dan eksternal dusun.  Jaringan sosial terkait dengan 
konsep hubungan yang terjalin antar individu serta ikatan yang dibangun 
antara dua aktor (dyads), tiga aktor (triads), atau sistem yang lebih luas (sub 
kelompok atau keseluruhan yang memiliki hubungan) dengan fokus pada 
aktor dan ikatan yang dibangun (Wasserman & Faust, 1994). Jaringan sosial 
yang dibangun dalam suatu masyarakat dapat memperbaiki komunikasi dan 
akses informasi terkait suatu hal, memperbaiki pengetahuan, memperbaiki 
akses terhadap sumberdaya dan memperbaiki akses terhadap kebutuhan 
pembiayaan suatu usaha (Etriya, Scholten, Wubben, & Omta, 2019; Matous 
& Wang, 2019; Pratiwi & Suzuki, 2017; Raya, 2016).  Hubungan dan 
komunikasi antar rumah tangga dan antar kelompok masyarakat menjadi 
hal penting untuk mengetahui jaringan sosial yang dibangun di Dusun 7 dan 
sekitarnya. 

Secara	 geografis,	 letak	 dusun	berbatasan	 langsung	dengan	Provinsi	
Jambi sehingga interaksi sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara intensif 
dengan desa-desa di sekitarnya yang berada di wilayah administrasi Jambi. 
Sebagian warga di Dusun 7 memiliki hubungan kekerabatan dengan warga di 
sekitarnya yang berada di wilayah Jambi seperti Kampung Baru, Desa Sungai 
Gelam; Desa Mingkung Jaya; Desa Petaling Jaya; Desa Sumber Agung, dan; 
Desa Sido Mukti. Jarak dusun 7 ke Kampung Baru, Desa Sungai Gelam 
sekitar 1 km dan ke Desa Mingkung Jaya sekitar 2 km. Tidak adanya fasilitas 
pendidikan di Dusun 7 menjadikan desa-desa tetangga tersebut menjadi lokasi 
pendidikan bagi anak-anak usia sekolah. Aktivitas pemenuhan kebutuhan 
pokok rumah tangga juga dilakukan di Kampung Baru dan Desa Mingkung. 
Sebagian masyarakat Dusun 7 juga memiliki hubungan kekerabatan 
dengan masyarakat di desa-desa di sekitarnya. Kegiatan pendidikan formal 
dan informal seperti anak-anak di dusun 7 dilakukan di desa-desa tetangga 
tersebut. Kegiatan perekonomian masyarakat Dusun 7 juga berhubungan erat 
dengan desa-desa di sekitarnya dan bukan dengan desa induk Muara Medak. 

Aktivitas penghidupan masyarakat Susun 7 secara umum sangat 
bergantung dengan desa-desa di sekitarnya yang memiliki kemudahan akses 
pada lanskap yang sama dan memiliki ikatan sosial ekonomi budaya yang 
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telah lama dibangun antar masyarakat. Setiap rumah tangga di dusun ini 
memiliki sumber nafkah yang terkait dengan penghidupan masyarakat pada 
desa-desa sekitarnya. Mobilitas masyarakat dusun ke desa-desa di sekitarnya 
cukup intensif terkait aktivitas sosial dan mencari nafkah bagi penghidupan 
rumah tangga. Secara mendasar, desa-desa tersebut jauh lebih maju 
dibandingkan Dusun 7 sehingga menjadi pilihan terdekat dari dusun untuk 
sumber nafkah bagi rumah tangga, terutama kegiatan buruh tani dan buruh 
non-tani. Dusun 7 merupakan areal pengembangan permukiman baru dan 
sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat yang berasal dari desa-desa 
di sekitarnya, terutama bagi rumah tangga baru. Para pendatang juga banyak 
yang tinggal sementara di desa-desa sekitar sebelum bermukim dan menetap 
di Dusun 7 karena memiliki kerabat dan aktivitas penghidupan di desa-desa 
tersebut.

Ikatan historis dan kekerabatan antara sebagian besar masyarakat 
Dusun 7 dengan masyarakat Desa Mingkung Jaya dan masyarakat Kampung 
Baru telah membangun hubungan emosional yang kuat dalam berbagai 
aspek penghidupan. Selain aspek sosial ekonomi secara umum yang telah 
diutarakan sebelumnya, sebagian masyarakat Desa Mingkung Jaya dan 
Kampung Baru juga memiliki akses lahan mineral dan lahan gambut yang 
berada di wilayah Dusun 7 yang sebagian telah dibangun kebun sawit. Banyak 
masyarakat Dusun 7 yang karena ikatan sebelumnya kemudian bekerja pada 
kebun-kebun sawit tersebut. Hubungan antara pemilik kebun dan pekerja ini 
merupakan upaya untuk mengamankan kepentingan masyarakat kedua desa 
di dalam wilayah administratif Dusun 7. Namun ikatan dan hubungan sosial 
yang dibangun tersebut membuat perangkat Dusun 7 merasa sungkan dan 
terlihat tidak berdaya untuk menata akses lahan dan pengelolaan kebun yang 
ada. 

Kondisi yang sama juga dialami perangkat dusun dalam konteks akses 
dan pengelolaan lahan gambut di wilayah Dusun 7 oleh pihak luar lainnya. 
Kapabilitas pihak luar dalam menguasai akses lahan gambut di dalam kawasan 
hutan tidak berimbang dengan kemampuan sumber daya manusia di tingkat 
dusun. Dengan berbagai akses yang dimiliki, pihak luar dapat menguasai dan 
mengelola lahan kawasan hutan dalam skala luas. Mereka ini yang disebut 
sebagai investor pada lahan-lahan gambut yang ada dengan posisi berada di 
kota Jambi dan bahkan Jakarta. Jaringan yang dimiliki pihak luar jauh lebih 
luas dan mendorong untuk memiliki kemampuan yang kuat sehingga dapat 
menegosiasikan keberadaan dan kewenangan administratif di tingkat dusun.

Dalam konteks akses kelola lahan gambut, selain kedua aktor di atas, terdapat 
juga aktor lainnya yang terlibat dalam akses kelola lahan gambut. Masyarakat, 
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perangkat desa dan dusun jelas menjadi pihak yang berkepentingan dengan 
akses kelola lahan gambut. Walaupun telah memiliki izin perhutanan sosial 
secara legal melalui kelompok tani yang ada namun secara fakta sulit bagi 
mereka mengakses lahan gambut yang telah dikuasai pihak lain. Di dalam 
masyarakat Dusun 7 sendiri, juga terdapat kelompok masyarakat SAD yang 
juga memiliki kepentingan terhadap lahan gambut dan melakukan klaim 
lahan berdasarkan ikatan historis dan identitas yang melekat pada mereka. 
Perangkat desa dan dusun 7 secara administratif juga memiliki wewenang 
dalam menata kondisi kemasyarakatan termasuk dalam hal akses kelola lahan 
gambut. Kelompok-kelompok masyarakat dari desa-desa sekitar yang 
telah menguasai lahan gambut terlebih dahulu juga menjadi salah satu aktor 
yang telah membangun relasi dengan tokoh pendiri desa dan pihak lainnya 
dalam upaya penguasaan lahan gambut untuk dikelola menjadi kebun atau 
sebagai objek transaksional. Kelompok ini melakukan penguasaan lahan 
pada spot-spot tertentu. KPH Lalan Mendis merupakan aktor kunci dalam 
pengelolaan lahan gambut karena memiliki kewenangan legal terhadap 
lahan gambut yang berada di dalam kawasan hutan. Luasnya areal kawasan 
hutan yang dikelola belum diimbangi oleh kemampuan lembaga ini untuk  
melakukan monitoring dan upaya fasilitasi pengelolaan yang nyata karena 
berbagai keterbatasan yang dihadapi. Di luar konteks akses kelola lahan 
gambut, pihak lainnya yang dalam dua tahun terakhir memberi perhatian 
kepada ekosistem gambut adalah Badan Restorasi Gambut dan Tim 
Restorasi Gambut. Lembaga ini memiliki program restorasi di wilayah 
Dusun 7. BRG dan Tim Restorasi Gambut juga memiliki kewenangan 
untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan ekosistem lahan gambut dan 
melakukan kerjasama dengan masyarakat dusun 7. Relasi yang dilakukan 
tidak	sekadar	terkait	kondisi	biofisik	lahan	tetapi	juga	terkait	dengan	stimulasi	
penghidupan masyarakat sekitar gambut. 

Selain akses lahan gambut, ikatan dengan Dusun 4 Desa Muara Medak 
secara administratif menjadikan Dusun 7 memiliki jaringan komunikasi dan 
kepentingan dengan Dusun 4 di tingkat desa. Dusun 7 sebelumnya adalah 
salah satu RT di Dusun 4 yang kemudian mengalami pemekaran. Ikatan 
yang telah dibangun sebelumnya masih tetap dijaga ketika berhubungan 
dengan aspek administrasi desa dan kepentingan politik lokal desa. Dusun 7 
dan Dusun 4 akan berkoordinasi terkait berbagi hal yang terkait administrasi 
dan program pembangunan desa serta kepentingan-kepentingan politik 
pemilihan pimpinan dan perangkat desa. 

Dalam konteks internal dusun, jaringan sosial yang dibangun antar 
rumah tangga dilandasi berbagai kepentingan yang terkait penghidupan. 
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Kepentingan sosial ekonomi menjadi landasan rumah tangga untuk 
melakukan kemitraan berbagi secara dyads, triads atau kelompok lebih besar. 
Dalam konteks pengelolaan lahan gambut, kelompok informal pengelola lahan 
yang berisikan rumah tangga yang memiliki kedekatan lahan secara perlahan 
terbentuk untuk saling menjaga lahan yang dikelolanya, terutama pada 
musim kemarau. Selain itu, dalam konteks hubungan sosial kemasyarakatan, 
kegiatan pengajian mingguan (yasinan) menjadi salah satu media di tingkat 
dusun untuk bertemu dan bertukar informasi. Aktivitas sosial seperti kegiatan 
arisan tingkat dusun juga menjadi media, terutama kaum perempuan, untuk 
berdiskusi dan bertukar informasi, walaupun seringkali waktu pertemuan di 
arisan terbatas. 

Bagi masyarakat di Dusun 7, jaringan yang dibentuk secara informal 
lebih bermakna dibandingkan jaringan yang dibangun dalam kerangka formal. 
Dalam konteks masyarakat Dusun 7, hubungan pertemanan dan tetangga 
seringkali menjadi media penting bagi rumah tangga dalam memperbarui 
informasi dan pengetahuan masyarakat, terutama terkait penghidupan 
dan peluang-peluang sumber nafkah baru bagi rumah tangga. Hubungan 
pertemanan	berperan	kunci	dan	fleksibel	dalam	membentuk	modal	sosial	para	
pihak dalam rangka pengelolaan sumber daya alam (Salpeteur et al., 2016). 
Hal ini tidak menempatkan hubungan yang dibangun secara formal tidak 
bermakna namun keluwesan dalam hubungan pertemanan dapat memberikan 
kenyamanan untuk membangun kerjasama. Pada banyak kondisi, hubungan 
formal juga membuka peluang-peluang kerjasama dengan institusi terkait 
perbaikan penghidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari hubungan formal 
perangkat dusun dengan  PT. Pertamina terkait pemberdayaan masyarakat, 
perusahaan hutan tanaman industri PT. Rimba Hutani Mas (RHM) terkait 
pencegahan kebakaran lahan gambut dan Badan Restorasi Gambut (BRG) 
terkait restorasi.

Jaringan yang ada pada masyarakat merupakan bagian dari dinamika 
perubahan-perubahan yang terjadi. Di dalam masyarakat Dusun 7 sendiri 
terdapat dua kelompok besar masyarakat, pendatang dan SAD, yang hidup 
berdampingan dan memiliki kepentingan yang tidak selalu sama dan tidak 
selalu berbeda. Masyarakat pendatang dan SAD masing-masing berusaha 
untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Identitas yang melekat pada SAD 
berusaha dipahami masyarakat pendatang untuk selalu memberikan peluang 
kerjasama dan membangun kebersamaan, disesuaikan dengan kondisi yang 
ada. Hubungan sosial kemasyarakatan yang terjalin selama ini mampu 
memposisikan masing-masing pihak sesuai dengan konteks yang dihadapi. 
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Peran tokoh dan perangkat dusun menjadi penting dalam 
membangun	hubungan	 kemasyarakatan	 dan	 tidak	 terjebak	 dalam	 	 konflik.	
Tokoh dan pemimpin yang dapat memfasilitasi suatu hal dan dapat 
berperan solutif terhadap permasalahan yang dihadapi dapat memiliki peran 
penting dalam suatu jaringan (Pratiwi & Suzuki, 2017). Pada kasus Dusun 
7, perangkat dusun (kepala dusun dan ketua RT) sementara ini berperan 
kunci dalam membangun hubungan dengan pihak luar baik secara formal 
maupun informal.  Secara internal, hanya beberapa orang warga Dusun 7 
yang memiliki peran dalam menggerakkan aksi kolektif warga. Intervensi 
pihak luar dapat dilakukan  untuk menjadi fasilitator dalam memahami 
secara mendalam kondisi yang terjadi dan melakukan pendekatan yang sesuai 
untuk peningkatan kapasitas masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi 
penghidupannya. 
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Modal Sosial Repair Gambut: Satu Musuh 
Terlalu Banyak, Seribu Kawan Terlalu 

Sedikit

A. Kreasi Kebersamaan: Karhutla Musuh Kita, Air adalah 
Senjata

 Situasi lanskap gambut saat ini jauh berbeda dengan kondisi pada 
tahun 1980-an. Areal yang dulu hanya dimasuki orang-orang untuk kegiatan 
ekstraktif sumber daya alam dan tidak di bawah penguasaan individual, kini 
telah diusahakan menjadi usaha produktif-generatif dan di bawah penguasaan 
berbagai pihak dan kepentingan. Meskipun berada dalam kesatuan hidrologis 
gambut yang sama, tetapi perbedaan kepentingan, kekuatan dan latar 
belakang para pihak, membuat mereka tidak saling bekerja sama. Ancaman 
karhutla tidak mengenal perbedaan kepentingan dan kekuatan. 

Fakta dan pengalaman menunjukkan bahwa para pihak akan 
cenderung bergerak sendiri-sendiri, menyelamatkan aset masing-masing 
pada saat masa-masa genting karhutla. Padahal, api dapat menjalar cepat 
melalui permukaan dalam arah yang terduga yang seringkali berubah dan 
bergerak melalui gambut bawah. Karenanya, para pihak perlu mengetahui 
siapa saja pemangku kepentingan yang ada dalam lanskap yang sama, dan 
mengorganisasikan diri sebagai kesatuan untuk dapat menghadapi ancaman 
api. Regu Peduli Air (Repair) Gambut lahir dari kesadaran bahwa hanya 
kebersamaan yang dapat menghilangkan sang musuh api. Dan, hanya air yang 
dapat mencegah dan menghentikan pergerakan api.  

Sebagai kelompok yang muncul dari kekuatan yang paling lemah di 
lahan gambut, Repair hanya memiliki modal sosial. Kekuatan modal sosial 
atau modal kebersamaan ini adalah perekat hubungan antar petani pengelola 
lahan (sesama petani) dan jembatan untuk bekerja sama dengan pihak lain 
dalam lanskap yang sama dan skala lebih luas. Modal sosial ini merupakan 
karakter objektif dari Repair Gambut, dengan penjabaran seperti berikut ini.

Edwin Martin, Nur Arifatul Ulya, 
Bondan  Winarno
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1. Repair Gambut adalah kelembagaan informal para pengelola lahan 
gambut yang memiliki kesadaran bahwa gambut harus selalu diupayakan 
basah, mengutamakan pengelolaan lahan secara paludikultur intensif, 
dan menjaga harmoni antara pengelola dalam lanskap gambut dan 
dengan semua para pihak di luar. Formalisasi Repair Gambut diperlukan 
untuk menjamin hubungan dengan pemerintah dan para pihak lain 
dan menjamin bahwa Repair Gambut taat kepada hukum dan regulasi 
pemerintah, dan siap sedia dibina para pihak.

2. Repair Gambut bukan merupakan pesaing MPA, KTPA dan kelompok 
lain yang bertujuan mengendalikan karhutla. Repair Gambut adalah 
pelengkap dan penyempurna dari sistem pengendalian karhutla yang 
telah berjalan.

3. Repair Gambut memiliki peran strategis dalam restorasi gambut, dalam 
kerangka pikir bahwa usaha-usaha produktif di lahan gambut harus 
berkelanjutan dan bebas dari ancaman kerusakan, termasuk karhutla. 
Karenanya, para pihak yang mengusung program restorasi gambut adalah 
mitra utama Repair Gambut.

4. Repair Gambut bekerja di belakang api, dalam upaya mempertahankan air 
permukaan sebanyak mungkin sebelum memasuki musim kemarau. Jika 
mengacu kepada Permen LHK No. 32 tahun 2016 tentang  Pengendalian 
Karhutla, maka rentang kerja Repair Gambut akan meliputi, (1) 
pemberdayaan masyarakat, (2) penyadartahuan, (3) pengurangan resiko 
karhutla/mitigasi, (4) kesiapsiagaan, (5) pelaksanaan peringatan dini, 
dan (6) patroli pencegahan. Penyelenggaraan penanggulangan karhutla 
meliputi kegiatan: (1) deteksi dini, (2) pemadaman awal, hingga (3) 
koordinasi pemadaman. 

B. Keadilan Akses adalah Sumber Kepercayaan
“Transformasi	menuju	keberlanjutan	dan	pembangunan	tidak	dapat	

dipesan, dikelola, dan dikendalikan, tetapi harus muncul dari aliansi politik 
yang	 sulit	diatur,	beragam	pengetahuan,	dan	organisasi	kolektif”,	demikian	
sintesis Ian Scoones (2016) ketika membahas politik keberlanjutan dan 
pembangunan. Menurut Scoones, guna memenuhi tujuan pembangunan 
berkelanjutan, negara dan pasar tidak boleh terpisah, harus saling bekerja sama 
dan diperkuat oleh aksi warga. Dalam konteks keberlanjutan pengelolaan 
lahan gambut, apapun gagasan yang diusung, maka negara (dalam hal ini 
direpresentasi oleh pemerintah), pasar (dalam kasus ini dapat diwakili oleh 
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kelompok korporasi), dan aksi warga harus saling bersatu padu. Salah satu aksi 
warga tersebut adalah dalam bentuk Repair Gambut. 

Persoalan keadilan akses adalah tantangan dalam menyatukan tiga 
kekuatan (pemerintah, pasar/korporasi, dan warga) dalam pembangunan 
berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan lahan gambut. Negara dan 
pasar seringkali menciptakan ketidakadilan akses. Pemerintah menggerakkan 
kebijakan dan programnya cenderung dalam skema formal dan mekanisme 
birokrasi. Pasar cenderung hanya berpihak kepada kelompok yang kuat, yang 
memiliki	jaringan,	dan	selalu	berorientasi	keuntungan	(profit).	Ketidakadilan	
yang tercipta oleh keduanya mendapatkan perlawanan dari aksi warga, yang 
pada akhirnya menghasilkan ketidakberlanjutan. Oleh karena itu, negara dan 
pasar perlu berangkulan untuk menemukan kelembagaan-kelembagaan asli 
dalam masyarakat dan memihak kepada kelompok lemah, termasuk kaum 
perempuan.

Kesenjangan kekuatan para pihak di lahan gambut dapat dikurangi 
melalui kerja sama air dan menghindarkan terulangnya kejadian karhutla. Bagi 
kelompok seperti Repair Gambut, modal sosial saja sangat tidak cukup untuk 
mewujudkan aksi nyata pengelolaan air. Mereka membutuhkan dukungan 
finansial,	 pengetahuan,	 jaringan,	 dan	 otoritas.	 Jika	 bandul	 modalitas	 non	
sosial yang justru dimiliki oleh pemerintah dan pasar ini diarahkan kepada 
mereka, maka aksi warga akan menjadi kekuatan positif. 
C. Peran Berbagai Pihak

Pada hakikatnya, lanskap gambut merupakan sumber daya milik 
umum (Common pool resource/CPR), dari sisi sifat kolektif dan sumber daya 
dalam	pengelolaannya.	Ostrom	(1990)	mendefinisikan	CPR(s)	sebagai	sistem	
sumber daya alam atau buatan yang cukup besar sehingga menjadi biaya tinggi 
untuk mengeluarkan para pemanfaat potensial dari penggunaannya. Sebagai 
catatan. lanskap lahan basah, termasuk gambut, selama ini dikenal sebagai 
wilayah yang terpencil, sulit diakses, jauh dari keterjangkauan transportasi dan 
komunikasi. Desa-desa sekitar lahan gambut umumnya memiliki karakteristik 
wilayah yang luas dan dengan permukiman yang tersebar dan terpencil. Desa 
Muara Medak, misalnya, memiliki luas wilayah kurang lebih 75.000 ha. 
Karakteristik sumber daya ini berujung pada biaya tinggi dalam pengendalian 
dan pengelolaan. Karenanya, menyerahkan peran pengendalian kepada warga 
setempat, warga terdekat dengan lokasi kerja gambut adalah tindakan yang 
paling	masuk	akal,	guna	efektifitas	pengendalian	dan	pengelolaan.	

 Sebagaimana dibahas sebelumnya, kekuatan yang dapat 
dibangkitkan dari warga lokal adalah modal sosial. Kekuatan ini tidak cukup 
untuk mengelola lanskap gambut yang telah terlanjur rusak dan berada 
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dalam arena aksi yang kompleks. Warga lokal, dalam hal Repair Gambut, 
memerlukan dukungan para pihak. Sebagai inisiatif, Repair Gambut Muara 
Medak telah menyusun rincian  tugas pokok dan peran para pihak (Lampiran 
1). Sebagai wadah berhimpun orang-orang yang tinggal dan hidup di lahan 
gambut, Repair telah memiliki legitimasi. Namun, guna menguatkan diri dan 
kepercayaan diri, Repair Gambut perlu mendapatkan pengakuan legal dari 
pemerintah. Dalam konteks Repair Gambut Muara Medak sebagai gugus 
tugas unit Pengelola Perhutanan Sosial, maka diperlukan pengesahan dari 
pihak KPH Lalan Mendis. Dalam konteks Repair gambut Muara Medak 
sebagai kelompok orang-orang yang berusaha tani dan berada di dalam Desa 
Muara Medak, maka perlu pengesahan dan pengarahan dari Pemerintah Desa 
Muara Medak.
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Lampiran 1. 

Regu Peduli Air (Repair) Gambut Muara Medak

Pertimbangan:

1. Bahwa areal kerja Kemitraan Kehutanan antara Gabungan Kelompok Tani 
Hutan (Gapoktanhut) Berkah Hijau Lestari (BHL) dengan UPTD KPH 
Wilayah II Lalan Mendis (KPH LM) seluas ± 3.500 hektare di Desa Muara 
Medak merupakan areal lahan gambut terdegradasi dengan kanal-kanal dan telah 
mengalami beberapa kali kejadian kebakaran.

2. Bahwa menata air merupakan komponen kunci dalam mengelola lahan gambut.

3. Bahwa Kemitraan Kehutanan adalah salah satu skema sistem pengelolaan hutan 
lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dilaksanakan oleh 
masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya 
dan keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya maksimal 
dalam pencegahan kebakaran sebagai sebuah prasyarat dalam melakukan 
berbagai usaha lainnya.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan regu khusus yang 
bertugas menata air gambut sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan pada 
musim kemarau dan banjir pada musim hujan.

Repair Gambut Muara Medak adalah gugus tugas (task force) yang dibentuk oleh 
Kemitraan Kehutanan antara Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) 
Berkah Hijau Lestari (BHL) dengan UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis (KPH 
LM) untuk melakukan pengelolaan tata air  lahan gambut pada areal kerja kemitraan 
seluas ± 3.500 hektare di Desa Muara Medak.

Repair Gambut Muara Medak memiliki fungsi:

1. Mempelajari karakteristik tata air gambut pada areal kerja kemitraan dan lanskap 
sekitar yang saling terkait.

2. Menyusun rencana kelola tata air gambut pada areal seluas ± 3.500 hektare yang 
disesuaikan dengan pengaturan zona pengelolaan usaha perhutanan sosial (zona 
restorasi jenis HHBK dan sumber benih jenis asli rawa gambut, zona agroforestry 
terbatas, zona perikanan tangkap dan budidaya, zona silvopastura).

3. Menjadi pelaksana pembangunan infrastruktur kelola air: sekat kanal, embung, 
dan sumur bor pada areal kerja kemitraan.

4. Membantu pihak lain, terutama pemerintah dalam sistem informasi monitoring 
tinggi muka air (tma) dan curah hujan pada areal kerja kemitraan.
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5. Melaksanakan patroli pemantauan ketersediaan air dan kesiapsiagaan 
infrastruktur kelola air, deteksi dini titik api, dan penanggulangan pertama pada 
kejadian kebakaran (P3KK)  saat musim kemarau.

6. Menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan para pihak, terutama pihak 
yang berbatasan langsung dengan areal kerja kemitraan (misalnya PT Rimba 
Hutani Mas) dan pemerintahan desa Muara Medak.

7. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelola air secara berkala kepada 
pengurus Gapoktanhut BHL dan KPH LM.

Repair Gambut Muara Medak berhak:

1. Mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

2. Mendapatkan pembinaan, pendampingan, dan ikatan kerja sama dari para pihak 
dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas tugas pokok dan 
fungsi Repair.

3. Mendapat insentif dan melakukan pengelolaan keuangan atas penyelenggaran 
tugas pokok dan fungsi.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Repair Gambut didukung oleh Pelindung dan 
Pembina.

1. Pelindung Repair Gambut Muara Medak adalah pejabat pemegang otoritas 
pengelola kawasan hutan dan administrasi pemerintahan desa.

2. Pelindung Repair Gambut Muara Medak berkewajiban memberikan legalitas 
organisasi, memberikan masukan dan pertimbangan kegiatan, menjadi 
penengah/perantara hubungan para pihak, dan melindungi aktivitas Repair 
Gambut dari gangguan dan ancaman pihak luar.

3. Pengarahan dari Pelindung wajib dipatuhi dan diikuti oleh Repair Gambut 
Muara Medak

4. Pembina Repair Gambut Muara Medak adalah para pihak yang dinilai memiliki 
pengetahuan dan jaringan terkait pengelolaan air gambut, kelembagaan sosial, 
dan mitigasi bencana kebakaran.

5. Pembina Repair Gambut Muara Medak dapat memberikan masukan dan arahan 
terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Repair.
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