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Ringkasan 

 

Lahan gambut sebagai salah satu ekosistem lahan basah merupakan 

lahan yang mempunyai fungsi penting guna menjaga dan mengatur 

proses berlangsungnya lingkungan kehidupan seperti: penyimpan air, 

penyerap dan penyimpan karbon, sumber keanekaragaman hayati, 

penyangga kehidupan dan habitat flora serta fauna.  Pada lahan 

gambut terjadi proses-proses alami yang menghasilkan berbagai Gas 

Rumah Kaca yang dibutuhkan untuk menjaga suhu dipermukaan bumi 

tetap hangat yaitu CO2 (karbondioksida), N2O (nitrousoksida) dan CH4 

(metana). Dengan adanya berbagai aktivitas pembukaan hutan, 

pembuatan saluran (kanal), pengolahan lahan dan kebakaran hutan 

yang terjadi di lahan gambut menyebabkan konsentrasi GRK yang 

dihasilkan terus meningkat dan menjadikan lahan gambut sumber emisi 

GRK. Untuk mengurangi konsentrasi GRK dapat dilakukan beberapa 

cara diantaranya melakukan kegiatan penanaman, pencegahan 

kebakaran secara dini dan pembuatan tabat. 

Kata kunci : lahan gambut, emisi, CO2 (karbondioksida), N2O 

(nitrousoksida) dan CH4 (metana) 

 

 

PENDAHULUAN 

Gas Rumah Kaca (GRK) mempunyai peran yang sangat penting dalam 

perubahan iklim (Climate change). Peningkatan konsentrasi GRK di atmosfer 

menyebabkan pemanasan global (Global warming). Pemanasan global adalah 

kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari (infra merah 

atau gelombang panas) yang dipancarkan oleh bumi, sehingga tidak dapat 

lepas ke angkasa yang mengakibatkan suhu di atmospher bumi memanas 
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(Hairiyah, 2007a). IPCC (2001a)  melaporkan pada tahun 2000 suhu bumi 

meningkat 0.2
o
 C dari sejak tahun 1900.  Dampak dari pemanasan global 

adalah terjadinya perubahan iklim seperti: curah hujan yang sangat tinggi 

pada musim hujan, musim kemarau yang panjang, angin topan yang kadang 

datang secara tiba-tiba, mencairnya es di kutub utara, dan lain-lain.  

Definisi gas rumah kaca adalah gas yang berada di atmosfer dimana 

keberadaannya melebihi jumlah batas yang dibutuhkan untuk menjaga 

keseimbangan udara di atmosfer. Disebut GRK karena dengan keberadaannya 

di atmosfer menyebabkan radiasi sinar matahari tidak bisa dikembalikan ke 

luar atmosfer tapi memantul kembali ke permukaan bumi yang menyebabkan 

permukaan bumi menjadi panas. Berdasarkan IPCC (2001b) yang termasuk 

GRK adalah CO2 (karbondioksida), N2O (Nitrousoksida), CH4 (metana), HFC 

(Hidrofluorocarbon), SF6 (Sulfurhexafluored) dan PFC (Perfluorocarbon).  

Peningkatan konsentrasi GRK di atmosfer disebabkan oleh faktor alam 

dan aktivitas manusia (antrophogenic) seperti pengolahan lahan, alih guna 

lahan,  pembakaran fosil, pemakaian energi, kebakaran hutan dan lahan, dll.  

Aktivitas pengolahan lahan, alih guna lahan dan kehutanan atau yang biasa 

disebut dengan LULUC-F (Land used, land used change and forestry) atau 

sekarang disebut dengan AFOLU (Agriculture, forestry and land used) pada 

lahan kering dan lahan basah (khususnya lahan gambut) menyumbang emisi 

GRK  global sebesar 32 % dan emisi GRK di Indonesia sebesar 53 % (Sten, 

2007 dalam Wibowo, 2010).   

Lahan gambut mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber 

emisi GRK di Indonesia karena sekitar 10.8 % (20.6 juta ha) luas daratan di 

Indonesia terdiri dari kawasan gambut dan banyak aktifitas AFOLU 

dilaksanakan di kawasan tersebut (Wahyunto et al., 2005). Lahan gambut 
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merupakan sumber cadangan karbon karbon yang sangat besar karena kaya 

akan bahan organik.  Namun jika tidak dikelola dengan baik akan 

memberikan menyumbang emisi GRK. Pembukaan lahan hutan gambut 

menjadi kawasan perkebunan dan pertanian serta kebakaran pada lahan 

gambut merupakan salah satu faktor penyumbang emisi GRK yaitu  CO2, N2O 

dan CH4 (Barchia, 2006). 

Lahan gambut kaya akan bahan organik dimana di lahan tersebut 

banyak terjadi proses-proses yang menghasilkan GRK. Proses-proses tersebut 

antara lain : dekomposisi bahan organik, pemakaian pemupukan Nitrogen 

dalam pengelolaan lahan gambut menjadi lahan pertanian yang produktif, 

pembukaan lahan gambut untuk pertanian dan perkebunan serta kebakaran 

lahan gambut. Proses-proses tersebut menghasilkan GRK yaitu  CO2, N2O dan  

CH4. Pada lahan gambut dalam, kandungan karbon semakin tinggi sehingga 

bila lahan rusak karena penebangan atau kebakaran maka karbon yang 

dilepaskan juga semakin besar  (Wahyunto et al., 2005) 

Lahan gambut mempunyai sifat dan karakteristik lahan gambut yang 

sangat spesifik. Potensi lahan gambut yang sangat besar di Indonesia 

menjadikannya sebagai salah satu penyimpan dan penyerap karbon terbesar 

di dunia. Degradasi dan deforestasi pada lahan gambut telah menyebabkan 

lahan gambut menjadi sumber emisi GRK. Pengetahuan tentang sifat dan 

karakter lahan gambut akan sangat mendukung proses mitigasi dan pemulihan 

lahan gambut sebagai penyimpan dan penyerap karbon. 
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KARAKTERISTIK LAHAN GAMBUT 

Menurut Hardjowigeno (1992), tanah gambut adalah tanah dengan lapisan 

bahan organik lebih dari 50 cm dan tanah bergambut adalah tanah dengan 

kedalaman lapisan organik kurang dari 50 cm.   Sedangkan  Soil Survey Staff 

(2003) menyebutkan  bahwa tanah gambut adalah tanah yang mempunyai 

beberapa karakteristik yaitu mempunyai kandungan bahan organik tinggi             

(> 85 %); mengandung C-organik 1-18 % (tergantung pada fraksi liat); dan 

ketebalan gambut > 40 cm jika BD-nya > 0,1 g cm
3
 atau > 60 cm jika BD-nya 

0,1 g cm
3
.  Tanah gambut atau tanah organik dikenal juga sebagai Organosol 

atau Histosol. 

Beberapa sifat-sifat tanah gambut yang penting untuk diketahui (Najiati 

et al., 2005)  adalah:  

1. Tingkat kematangan 

Berdasarkan tingkat kematangan, gambut dapat dibedakan atas :  

- Fibrik, yaitu gambut dengan tingkat pelapukan awal (masih muda) dan 

lebih dari ¾ bagian volumenya berupa serat segar (kasar); 

- Hemik, yaitu gambut yang mempunyai tingkat pelapukan sedang 

(setengah matang), sebahagian bahan telah mengalami pelapukan dan 

sebahagian lagi berupa serat. 

- Saprik, yaitu gambut yang tingkat pelapukannya sudah lanjut (matang). 

2. Warna 

Meskipun bahan asal gambut berwarna kelabu, coklat, atau kemerahan 

tetapi setelah dekomposisi warna gambut menjadi lebih gelap, yang pada 

umumnya berwarna coklat hingga kehitaman. Warna gambut menjadi 

salah satu tingkat kematang gambut. Semakin matang, gambut semakin 
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berwarna gelap, dan dalam keadaan basah warna gambut biasanya 

semakin gelap. 

3. Kapasitas Menahan Air 

Gambut memiliki porositas yang tinggi sehingga mempunyai daya 

menyerap air sangat besar hingga 850% dari berat keringnya (Najiati et 

al., 2005). Oleh sebab itu, gambut memiliki kemampuan sebagai 

penambat air (reservoir) yang dapat menahan banjir saat musim hujan dan 

melepaskan air saat musim kemarau sehingga intrusi air laut saat kemarau 

dapat dicegahnya. 

4. Kering Tak Balik (Hydrophobia Irreversible/Irreversible drying) 

Lahan gambut yang telah dibuka dan telah didrainase dengan membuat 

kanal atau parit, kandungan airnya menurun secara berlebihan. Penurunan 

air permukaan akan menyebabkan lahan gambut menjadi kekeringan. 

Gambut mempunyai sifat kering tak balik. Artinya, gambut yang sudah 

mengalami kekeringan yang ekstrim, akan sulit menyerap air kembali. 

5. Daya hantar Hidrolik 

Gambut memiliki daya hantara hidrolik (penyaluran air) secara horizontal 

(mendatar) yang cepat sehingga memacu percepatan pencucian unsur-

unsur hara ke saluran drainase. Sebaliknya, gamut memiliki daya hidrolik 

vertikal (ke atas) yang sangat lambat. Akibatnya, lapisan atas gambut 

sering mengalami kekeringan, meskipun lapisan bawahnya basah.  

6. Daya tumpu 

Gambut memiliki tumpu atau daya dukung yang rendah karena 

mempunyai ruang pori yang besar sehingga kerapatan tanahnya rendah 

dan bobotnya ringan. Sebagai akibatnya, pohon yang tumbuh diatasnya 

menjadi mudah rebah. 
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7. Penurunan Permukaan Tanah (Subsidence) 

Setelah dilakukan reklamasi atau drainase, gambut berangsur akan kempis 

dan mengalami subsidence atau amblas, kondisi ini disebabkan oleh proses 

pematangan gambut dan berkurangnya kandungan air. Semakin tebal 

gambut, penurunan tersebut semakin cepat dan berlangsungnya semakin 

lama. Rata-rata kecepatan penurunan adalah 0,3 - 0,8 cm/bulan, dan 

terjadi selama 3-7 tahun setelah drainase. 

8. Mudah Terbakar 

Lahan gambut cenderung mudah terbakar, karena kandungan bahan 

organik yang tinggi dan memiliki sifat kering tak balik, porositas tinggi, dan 

daya hantar hidrolik vertikal yang rendah.  

Berdasarkan kedalaman lapisan gambut, gambut dapat dibedakan 

menjadi: gambut dangkal (> 50 cm), gambut sedang (100-200 cm), gambut 

dalam (300-400 cm) dan gambut dalam (> 400 cm) (Darmawijaya, 1988).  

Kesuburan gambut dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu eutropik (subur), 

mesotropik (sedang), dan oligotopik (tidak subur). Secara umum gambut 

tapogen yang dangkal dan dipengaruhi air tanah dan sungai umumnya 

tergolong gambut mesotropik sampai eutropik sehingga mempunyai potensi 

kesuburan alami yang lebih baik dari pada gambut ombrogen (kesuburan 

hanya dipengaruhi oleh air hujan) yang sebagian besar oligotropik. 

Tingkat kesuburan tanah gambut dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu 

ketebalan gambut, bahan asal, kualitas air, kematangan gambut dan kondisi 

tanah di bawah gambut. Secara umum, gambut yang berasal dari tumbuhan 

berbatang lunak lebih subur dari pada gambut yang berasal dari tumbuhan 

yang berkayu. Gambut yang lebih matang lebih subur dari pada gambut yang 



Lahan Gambut Sebagai Sumber Emisi Gas Rumah Kaca… Junaidah 

 

19 

 

belum matang. Gambut yang mendapat luapan air sungai atau payau lebih 

subur dari pada gambut yang hanya memperoleh luapan atau curahan air 

hujan. Gambut yang terbentuk diatas lapisan liat/lumpur lebih subur dari pada 

gambut yang terdapat di atas pasir. Gambut dangkal lebih subur daripada 

gambut dalam (Najiati et al., 2005). 

 

GRK PADA LAHAN GAMBUT (Karbondioksida, metana dan nitrous oksida) 

Peningkatan konsentrasi GRK di atmosfer saat ini terus menjadi perhatian 

serius dari masyarakat global.  GRK  utama yang menyumbang emisi terbesar 

adalah  CO2, CH4 dan N2O. Dari tahun ke tahun, emisi ke tiga GRK ini terus 

meningkat. Peningkatan konsentrasi dan laju peningkatan GRK disajikan pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Karakteristik GRK utama di atmosfer bumi 

Karakteristik CO2 

(ppmv) 

CH4 

(ppbv) 

N2O 

(ppbv) 

Konsentrasi pada pra-industri 290 700 275 

Konsentrasi pada 1992 355 1714 311 

Konsentrasi pada 1998 360 1745 314 

Laju kenaikan per tahun 1.5 7 0.8 

Persen kenaikan per tahun 0.4 0.8 0.3 

Keterangan:  ppmv = part per million by volume, ppbv: part per billion by volume 

(Sumber : Hairiah, 2007a) 

 

Aktivitas pada lahan gambut seperti konversi hutan gambut menjadi 

lahan pertanian dan perkebunan, pengolahan lahan pertanian dan kebakaran 

hutan menghasilkan ketiga jenis GRK ini.  
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A. Karbondioksida (CO2) sebagai GRK 

CO2 merupakan GRK yang memberikan kontribusi terbesar terhadap 

emisi GRK. Sebenarnya CO2 dalam kondisi nomal (+300 ppm) tanpa ada 

campur tangan manusia, sangat berperan sebagai regulator neraca energi bumi 

dan atmosfer sehingga mampu sebagai stabilitator suhu udara sehingga suhu 

udara dalam kisaran yang nyaman (Junaedi, 2007). Namun konsentrasi CO2  

yang terus meningkat menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi. 

Sebagai salah satu GRK, CO2 mempunyai karakteristik tidak mampu 

ditembus oleh gelombang terestrial/gelombang panjang/long wave radiation 

(LWR) yang berasal dari permukaan bumi. Bersama uap air, CO2  menyerap 

lebih dari 90 % LWR di bumi (Trewartha and lyle, 1995 dalam Junaedi, 

2007). Jumlah CO2  di udara yang melebihi ambang batas akan menyebabkan 

semakin banyak LWR yang terperangkap yang diikuti oleh peningkatan 

proporsi gelombang energi thermal (energi panas) yang dapat diserap oleh 

partikel-partikel atmosfer yang berdampak pada peningkatan suhu (derajat 

panas) (Junaedi, 2007). CO2 mampu menyerap LWR pada kisaran spectrum 

panjang gelombang 7 µm ke atas. Lamanya masa tinggal /masa hidup (life 

time) CO2  di atmospere yang relative lama (5-200 tahun) (Murdiyarso, 2003) 

akan menyebabkan GRK ini terakumulasi di atmospere dalam jumlah yang 

besar.  

CO2  menyumbang 72 % emisi GRK di atmosfere.  Pada tahun 1990, 

emisi CO2  sebesar 438.609.64 Gg atau 59.1 % emisi GRK di Indonesia setelah 

CH4 dan N2O (ALGAS National Workshop, 1997). Sumber emisi CO2 yang 

bersifat antrophogenik disajikan pada gambar 1.  
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Gambar 1. Sumber emisi CO2 global (Hairiyah, 2007b) 

 Aktivitas pembukaan hutan gambut untuk dijadikan lahan pertanian 

dan perkebunan telah menyebabkan hilangnya simpanan karbon dalam 

jumlah yang sangat besar. Pembukaan lahan dengan pembakaran dan 

kebakaran hutan menjadikan lahan gambut sebagai sumber emisi CO2. 

Kebakaran pada lahan gambut menyebabkan vegetasi penutup, akar tanaman 

dan bahan organik penyusun lapisan gambut terbakar dalam kurun waktu 

lama.  

B. Metana (CH4) sebagai GRK 

Metana adalah senyawa kimia yang mempunyai susunan kimia CH4.  ALGAS 

National Workshop  (1997) menyebutkan bahwa  

 
pada tahun 1990, emisi 

CH4 

 

 sebesar 142.042,81 Gg atau 19.1 % emisi GRK di Indonesia. CH4 yang 

teroksidasi akan menghasilkan gas karbondioksida dan uap air.  Pada suhu 

kamar dan tekanan standard, CH4  tidak berwarna dan tidak berbau. 

Karakteristik bau dari gas alam biasanya digunakan di rumah sebagai tanda 
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keamanan karena adanya penambahan pengharum seperti methanethiol atau  

ethanethiol. Sama dengan CO2, CH4 mempunyai kemampuan menyerap LWR 

dengan kisaran spektrum panjang gelombang  3-7 µm. CH4 mempunyai masa 

hidup yang lebih pendek daripada CO2 yaitu 12-17 tahun. Namun CH4 

memiliki kemampuan memperkuat radiasi yang lebih besar 21 kali dibanding 

CO2 (Murdiyarso, 2003).  Oleh karena itu keberadaan CH4 berperan penting 

dalam emisi GRK.   

CH4  berasal dari sumber alami dan aktivitas manusia. Sumber utama 

CH4  dari alam  adalah eksploitasi sumber daya alam gas. Biasanya berasosiasi 

dengan senyawa hirdokarbon yang lain dan kadang-kadang bersama dengan 

helium dan nitrogen. Sumber CH4 yang lain adalah biogas yang dihasilkan dari 

fermentasi pupuk organik, kotoran pembuangan, sampah perkotaan atau 

beberapa proses biologi lainnya. Sumber emisi CH4

 
 global dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 2. Sumber emisi CH4  global (Hairiyah, 2007b) 
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Lahan gambut merupakan sumber emisi CH4  yang berasal dari 

dekomposisi bahan organik. Lahan gambut kaya akan senyawa lignin, selulosa 

dan hemiselulosa. Selulosa dan hemiselulosa reltif tidak tahan terhadap 

dekomposisi, sehingga pada gambut yang lebih lanjut selulosa total rendah. 

Biodegradasi lignin menyebabkan perusakan grup metoksil dan peningkatan 

grup fenolat-OH seperti formaldehida (HCHO). Formaldehida dalam keadaan 

tereduksi akan menghasilkan CH4. Pada kondisi tekanan O2 yang rendah yaitu 

pada lingkungan rawa yang tergenang, dekomposisi bahan gambut 

melepaskan CH4 dari degradasi senyawa selulosa, hemiselulosa, lignin, 

protein, asam-asam organik dan alkohol (Wershaw et al., 1996; Alexander, 

1977; dalam Barchia, 2006).   

Faktor yang sangat mempengaruhi pelepasan CH4 di lahan gambut 

adalah suhu harian maksimum dan minimum.  Semakin tinggi suhu, CH4  yang 

dilepaskan semakin besar. Peningkatan suhu akan merangsang kegiatan 

mikroorganisme, mempercepat laju dekomposisi dan memperbesar energi 

kinetik dan gas. Emisi CH4  tertinggi terjadi pada siang hari dan terendah pada 

malam hari (Sunar, 1993 dalam Barchia, 2006). Lahan yang rusak akibat 

penebangan hutan rawa dan konversi menjadi lahan pertanian menyebabkan 

suhu permukaan di lahan gambut meningkat. Lahan gambut yang terbuka 

menghasilkan CH4  yang semakin besar.  Hasil penelitian pada lahan gambut 

Kalimantan Tengah yaitu pada gambut yang terbuka tanpa tanaman emisi 

CH4  sebesar 5,26 mg m
-2
jam

-1
, sedangkan pada lahan padi varitas IR-64 fase 

vegetatif dan generatif berturut-turut  6,00 mg m
-2
jam

-1 
dan 5,58 

 
mg m

-2
jam

-1

,  

sementara pada lahan padi varitas lokal adalah 7,84  mg m
-2
jam

-1

 dan 5,77 mg 

m
-2
jam

-1 
 (Barchia, 2002 dalam Barchia, 2006). 
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C. Nitrousoksida (N2O) sebagai GRK 

N2O adalah penyumbang emisi GRK terbesar ke-3 di Indonesia. Pada tahun 

1990, emisi N2O  sebesar 31.113,60 Gg atau 4.2 % dari total emisi GRK di 

Indonesia (ALGAS National Workshop, 1997). Emisi N2O disumbangkan dari 

aktivitas pengolahan lahan pertanian, proses energi, transportasi, pembangkit 

tenaga, tata guna lahan dan kebakaran hutan, sampah, produk petanian,dan 

sumber-sumber lainnya. Diagram sumber emisi N2O disajikan pada Gambar 3.  

 

Gambar 3. Sumber emisi N2O  global (Hairiyah, 2007b) 

 Sama dengan GRK yang lain, N2O mempunyai kemampuan untuk 

menyerap LWR yang berasal dari permukaan bumi. N2O mempunyai 

kemampuan memperkuat radiasi 206 kali dibanding CO2 dan mempunyai 

masa hidup 114 tahun (Murdiyarso, 2003).  

Pada lahan gambut, N2O dihasilkan dari kegiatan pemupukan N 

sintetik dan organik (kompos dan pupuk kandang), pemberian urine dan 

kotoran hewan. Pemupukan nitrogen dan pemberian bahan organik akan 
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meningkatkan kadar N tersedia dalam tanah. Namun melalui proses 

mikrobiologis akan meningkatkan emisi gas N2O secara langsung maupun 

tidak langsung. N2O dihasilkan didalam tanah melalui proses nitrifikasi dan 

denitrifikasi. Nitrifikasi adalah  proses oksidasi mikroba aerobic dari amonium 

ke bentuk nitrat dan denitrifikasi adalah proses reduksi mikroba anaerobic dari 

nitrat menjadi gas nitrogen (N2).  Selain itu lahan gambut yang kaya akan 

bahan organik memacu aktivitas jasad renik sehingga ketersediaan oksigen 

berkurang dan  N2O meningkat.  Peningkatan suhu juga meningkatkan emisi 

N2O.  

 

KEBAKARAN LAHAN GAMBUT SEBAGAI PENYUMBANG EMISI GRK 

Kandungan bahan organik yang belum terdekomposisi secara sempurna pada 

lahan gambut merupakan simpanan karbon yang sangat besar. Namun jika 

terbakar akan menghasilkan GRK dalam jumlah besar yang didominasi 

senyawa karbon.  Tercatat pada kebakaran besar yang terjadi pada tahun 

1997/1998, jumlah karbon yang dilepaskan ke atmosfer melalui pembakaran 

gambut dan vegetasi di Indonesia diperkirakan antara 0.81 – 2.57 Gt. Jumlah 

ini setara dengan 13-40 % dari rata-rata emisi karbon global dari bahan bakar 

fosil pertahun (Page et al., 2002). Dan berdasarkan hasil investigasi 

penyumbang emisi terbesar berasal dari kebakaran lahan gambut di Sumatera, 

Kalimantan dan Papua yang berjumlah 2.124.000 ha (GTZ-Hoffamn et al., 

1999; Forest fire Prevention and Control Project. 1999; Bappenas-ADB,1999; 

Page, et al., 2002; Tacconi. 2003 dalam Adinugroho et al., 2005). 

Kandungan karbon di lahan gambut dapat diestimasi dari hasil 

perkalian persentase C-organik, berat volume, luasan dan 
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kedalaman/ketebalan gambut. Kandungan karbon tanah gambut di Pulau 

Sumatera pada tahun 1990 mencapai 22.283 juta ton dan pada tahun 2002 

mengalami penurunan sebesar 3.470 juta ton. Salah satu penyebabnya adalah 

kebakaran yang terjadi di lahan gambut selain konversi lahan gambut menjadi 

lahan pertanian dan perkebunan (Wahyunto, et al., 2005).   

Lahan gambut cenderung mudah terbakar, karena kandungan bahan 

organik yang tinggi dan memiliki sifat kering tak balik, porositas tinggi, dan 

daya hantar hidrolik vertikal yang rendah. Kebakaran di gambut sangat sulit 

untuk dipadamkan karena dapat menembus dibawah permukaan tanah 

(ground fire). Pada tipe ini, api menyebar tidak menentu secara perlahan di 

bawah permukaan karena tanpa dipengaruhi oleh angin. Kebakaran bawah 

biasanya terjadi secara sendirinya, biasanya api berasal dari permukaan, 

kemudian menjalar ke bawah membakar bahan organik melalui pori-pori 

gambut. Dalam perkembangannya, api menjalar secara vertical dan 

horizontal. Kebakaran pada lahan gambut menyebabkan hilangnya cadangan 

karbon di atas permukaan (biomass above ground), cadangan karbon di 

bawah permukaan (gound above gound), bahan organik tanah berupa serasah 

dan kayu mati serta bahan organik tanah. Api yang berada di bawah 

permukaan akan padam bila tergenang air dan hal tersebut membutuhkan 

pemadaman yang lama. Semakin dalam lapisan gambut, semakin sulit api 

dipadamkan. Hal inilah yang menyebabkan kebakaran pada lahan gambut 

menghasilkan emisi karbon yang cukup besar. Lahan bekas terbakar 

menyebabkan suhu di lahan gambut meningkat karena tidak ada vegetasi 

penaung lagi. Hal ini menyebabkan peningkatan kegiatan mikroorganisme 

yang menghasilan gas  CH4 dan N2O. 
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UPAYA MITIGASI  

Aktivitas dan eksploitasi di lahan gambut telah menyebabkan lahan gambut 

terdegradasi dalam jumlah besar. Hal tersebut telah menyebabkan 

menurunnya fungsi lahan gambut sebagai penyimpan dan penyerap karbon 

serta menjadi salah satu sumber emisi GRK.  Upaya mitigasi untuk 

menurunkan emisi GRK dari lahan gambut dapat dilakukan dengan berbagai 

cara antara lain: kegiatan penanaman (Gerhan, One Man One Tree, HR, 

HTR, HT, dan lain-lain) dan kegiatan konservasi lahan (peningkatan 

keamanan kawasan, pencegahan kebakaran secara dini, reduce impact 

logging, pembuatan tabat, dan lain-lain).  

1. Penanaman 

Menanam dan memelihara pepohonan adalah cara yang paling mudah untuk 

menghilangkan karbon dioksida di udara. Pohon, terutama yang muda dan 

cepat pertumbuhannya, menyerap karbon dioksida yang sangat banyak, 

memecahnya melalui fotosintesis, dan menyimpan karbon dalam  kayunya. 

Penanaman pada lahan gambut terdegradasi memerlukan perhatian 

khusus mengingat sifat lahan gambut yang spesifik.  Pemilihan jenis tanaman 

merupakan aspek yang penting dalam rangka mencapai keberhasilan 

rehabilitasi lahan gambut. Pemilihan jenis ini sebaiknya memprioritaskan jenis 

lokal atau asli setempat (indegenous species). Introduksi tanaman asing 

(eksotik) sedapat mungkin dihindari. Sifat-sifat tanaman dapat tumbuh baik 

pada lahan gambut terdegradasi antara lain: daya survival tinggi , tahan 

terhadap kondisi ekstrim (terendam dan kekeringan) dan pH tanah yang 

masam. Jenis-jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik pada lahan 

terdegradasi antara lain: gerunggang, perapat, punak, ramin, pula rawa, 

prupuk, dan jelutung rawa. Berdasarkan hasil penelitian, untuk rehabilitasi 
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lahan gambut jenis yang sebaiknya digunakan adalah jelutung rawa (Dyera 

lowii) dan belangeran (Shorea belangeran). Kedua jenis mempunyai 

pertumbuhan dan persentase hidup yang lebih baik dibanding dengan jenis 

tanaman rawa lainnya. Selain itu kedua jenis tersebut dapat tumbuh pada 

berbagai tipe lahan gambut dan materi pembiakan yang tersedia dalam 

jumlah banyak. Data pertumbuhan beberapa jenis-jenis tanaman rawa 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil uji coba Penanaman Jenis Pohon asli di Lahan Gambut 

N

o. 

Lokasi Uji 

coba 

Umur 

(bulan

) 

Jenis Pertumbuhan Daya 

hidup 

(%) 

Tinggi 

(m) 

Diame-

ter (cm) 

1 Riau 37 Prupuk (Lophopetalum multinervium) 4.2 4.8 59.4 

2 Riau 37 Bintangur (Calophyllum soulatri) 2.2 1.9 31.3 

3 Riau 37 Bintangur (Calophyllum sp.) 3.0 1.9 24 

4 Riau 37 Bintangur (Calophylum tomentosum) 1.9 1.4 35.4 

5 Riau 37 Geronggang (Cratoxlon arborescens) 5.4 6.4 67 

6 Riau 37 Balam (Palaquium obovatum) 1.2 1.1 2.1 

7 Riau 37 Pulai Rawa (Alstonia pnemotophora) 2.6 2.9 17.7 

8 Riau 37 Nyatoh (Palaquium obstusifolium) 1.5 0.9 10.4 

9 Riau 24 Terentang (Camnosperma auriculata) 2.75 4.5 65.6 

10 Riau 49 Kelat (Eugenis sp.) 1.8 2.2 37.5 

11 Riau 49 Meranti  tembaga (Shorea leprosula) 7.75 13 85 

12 Riau 48 Meranti (Shorea selanica) 5.5 10.5 80 

13 Kal-Teng 36 Belangeran (Shorea belangeran) 6 6.4 95 

14 Riau 24 Meranti batu (Shorea uliginosa) 6 7 95 

15 Riau 48 Punak (Tetrameristra glabra) 1.9 3.1 68.8 

16 Kal-Teng 24 Jelutung (Dyera lowii) 6.4 8.0 90 

17 Riau 24 Ramin (Gonystylus bancanus) 1.8 1.2 90 

18 Kal-Teng 24 Kapurnaga (Calophyllum 

macrocarpum) 

0.9 1.1 56 

19 Kal-teng 24 Acacia crassicarpa 8.15 7.1 91.7 

Sumber : Daryono, 2006. 

 

2. Pembuatan tabat pada saluran drainase 

Salah satu faktor yang memperparah degradasi hutan dan lahan di lahan 

gambut adalah pembangunan saluran drainase (kanal) yang tidak dikelola 
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dengan baik. Pembuatan kanal pada lahan gambut dilakukan dilakukan 

sebagai saluran transportasi untuk mengangkut kayu. Pembuatan kanal 

menyebabkan kandungan air yang berada di lahan gambut mengalir ke 

saluran dan berdampak pada menurunnya permukaan air pada lahan gambut 

dan gambut menjadi kering. Selain itu pembuatan kanal menyebabkan banyak 

zat hara yang ikut larut sehingga tanah menjadi miskin hara.  

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat tabat pada 

saluran drainase tersebut. Tabat adalah bangunan yang dibangun di tengah 

saluran air yang berfungi untuk mengatur jumlah air yang keluar masuk 

saluran. Tabat mempunyai bagian yang dapat dibuka dan ditutup sehingga 

tinggi muka air dalam saluran yang ditabat dapat diatur. Tabat dapat dibuat 

secara permanen dan semi permanen.  Tabat semi permanen biasanya terbuat 

dari kayu yang disusun secara sedikian rupa sehingga membentuk fondasi yang 

kuat dan dapat membendung air yang mengalir. Tabat permanen dibuat 

dengan menggunakan beton. Tabat semi permanen biayanya pembuatan lebih 

murah namun memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih besar dibandingkan 

dengan tabat permanen.  

3. Pengolahan lahan dan pemupukan terkendali pada gambut untuk lahan 

pertanian  

Pemupukan N dan bahan organik pada gambut untuk lahan pertanian 

sebaiknya diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman dan 

mempertimbangkan ketersediaan N dalam tanah, residu N dan sumber N 

lainnya. Tanaman yang diolah sebaiknya segera ditanamai dengan tanaman 

baru dan menghindari lahan tanpa tanaman. Pada masa istirahat (setelah 

panen), lahan ditanami dengan tanaman penutup tanah untuk mengurangi 

konsentrasi nitrat dan amonia dalam tanah (Wihardjaka, 2004). 
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4. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Secara Dini 

Penghentian kebakaran adalah cara yang sangat efektif untuk menjaga jumlah 

GRK tetap stabil di atmosfer.  Sumber api kebakaran pada lahan gambut 

berasal dari pembukaan lahan dengan sistem pembakaran yang tidak 

terkendali, puntung rokok dan bekas perapian masyarakat yang berburu dan 

mencari ikan. Kondisi alam seperti lahan gambut yang kering dan iklim yang 

panas merupakan faktor pendukung menyebarnya kebakaran. Upaya-upaya 

yang dapat dilakukan untuk mencegah kebakaran adalah: meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya lahan gambut yang tidak terbakar,  

melengkapi semua sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, 

menambah satgas pemadam kebakaran dan lain-lain.  

 

 

PENUTUP 

Aktivitas manusia, eksploitasi hutan dan lahan, alih fungsi lahan dan 

kebakaran hutan merupakan faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan 

emisi GRK di lahan gambut. GRK yang dihasilkan adalah  karbondioksida 

(CO2), metana (CH4), dan nitrous oksida (N2O ). Pemulihan kembali kondisi 

lahan gambut yang terdegradasi dan menjaga lahan gambut yang ada dari 

kebakaran serta eksploitasi merupakan langkah yang harus dilakukan untuk 

mengembalikan fungsi lahan gambut sebagai cadangan karbon (carbon pools) 

dan serapan karbon (carbon sequestration/carbon sink) serta menurunkan 

emisi karbon. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan 

tersebut antara lain: penanaman, pembuatan tabat, pengolahan lahan dan 

pemupukan yang terkendali, peningkatan keamanan kawasan dan pencegahan 

kebakaran secara dini. Jika kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan, 
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diharapkan lahan gambut yang rusak akan segera pulih dan Indonesia akan 

kembali menjadi salah satu cadangan karbon terbesar di dunia serta berperan 

dalam penyerapan karbon (carbon sequestration/carbon sink).     
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