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RINGKASAN 

Dalam pandangan perlindungan hutan berbasis ekosistem,  bahwa ekosistem hutan tidaklah statik atau 

tidak mengalami perubahan. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengubah dan merusak 

ekosistem dibanding jasad hidup lain, sehingga perlu diperhatikan bahwa penggunaan teknologi agar 

tidak menimbulkan degradasi hutan, yang berarti perlindungan hutan berbasis ekosistem  lebih 

memusatkan bagaimana mengelola aktivitas manusia di dalam ekosistem hutan dibanding 

memanipulasi ekosistem untuk memenuhi keinginan manusia semata dalam jangka pendek. Hutan 

rawa gambut merupakan salah satu tipe hutan rawa dengan ekosistem yang khas dan rapuh baik dilihat 

dari segi lahannya yang berupa gambut. Kekayaan biodiversitas dan karakteristik hutan rawa gambut 

di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam ekosistem regional maupun global yang 

perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya. Dalam upaya tersebut,  perlu dilakukan dengan pendekatan 

perlindungan hutan berbasis ekosistem. 

 

PENDAHULUAN 

              Pendekatan perlindungan hutan berbasis ekosistem berarti melindungi semua fungsi hutan pada semua skala 

sepanjang waktu sebagai prioritas pertama, dan kemudian berupaya melestarikan diversitas nilai manfaat dalam batas-

batas kapasitas ekologi. Dengan kata lain, perlindungan hutan berbasis ekosistem memusatkan pertama kali pada ”apa 

yang ditinggalkan” dan kemudian baru ”apa yang dapat dimanfaatkan” tanpa harus menimbulkan kerusakan ekosistem. 

Ketika pemanenan kayu ditentukan sebagai aktivitas yang dipilih, pengelolaan yang bertanggung jawab secara ekologi 

berarti bahwa rencana dan aktivitas dikembangkan dan dilaksanakan sedemikian sehingga melindungi (protect), 

menjaga (maintain) dan memperbaiki (restore) fungsi penuh ekosistem. Penjagaan fungsi penuh itu dilakukan terhadap 

struktur, komposisi mulai dari skala lansekap sampai skala komunitas yang paling kecil baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

Perlindungan hutan berbasis ekosistem  menggunakan pengertian bahwa ekosistem hutan merupakan kontinum dalam 

skala ruang dan waktu. Ini berarti bahwa dalam perkembangannya menurut waktu, ekosistem tidaklah statik atau tidak 

berubah. Kerusakan yang terjadi secara alami terus-menerus mengubah kondisi ekosistem hutan. Namun, tidak seperti 

kerusakan akibat pengelolaan, kerusakan alami berperan menjaga ekosistem hutan tetap berfungsi dan menyediakan  

”biological legacy” (berupa kematian pohon) yang menghubungkan satu tingkat suksesi dengan tingkat suksesi 

berikutnya. Dalam hutan alam kerusakan alami yang paling umum adalah kematian individu atau kelompok kecil 

individu pohon. 

Ekosistem hutan juga merupakan kontinum spasial, artinya ekosistem hutan mempunyai keterkaitan 

dan ketergantungan di antara kelompok-kelompok pembentuknya mulai dari kelompok pada tipe tanah (sekitar 4 ha) 

sampai satu daerah aliran sungai (lebih dari 50.000 ha). Pemahaman bahwa ekosistem merupakan kontinum menurut 
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waktu dan ruang memperkuat kebijaksanaan bahwa apapun yang kita lakukan pada bagian ekosistem akan 

berpengaruh terhadap bagian lain atau keseluruhan ekosistem. 

Di dalam perlindungan hutan berbasis ekosistem , manusia dimasukkan sebagai bagian yang saling 

berkaitan dan bergantung. Namun perlindungan hutan berbasis ekosistem  juga memahami bahwa manusia modern 

mempunyai kekuatan besar untuk mengubah dan merusak ekosistem dibanding jasad hidup lain. Oleh karena itu 

perhatian diarahkan pada upaya agar penggunaan teknologi tidak menimbulkan degradasi hutan. Ini berarti 

perlindungan hutan berbasis ekosistem  lebih memusatkan bagaimana mengelola aktivitas manusia di dalam ekosistem 

hutan dibanding memanipulasi ekosistem untUk memenuhi keinginan manusia semata, apalagi dalam jangka pendek. 

Hutan rawa gambut adalah salah satu tipe hutan rawa yang merupakan ekosistem yang spesifi k dan 

rapuh (fragile) baik dilihat dari segi habitat lahannya yang berupa gambut dengan kandungan bahan organik yang tinggi 

dengan ketebalan mulai 0,5 meter sampai dengan 20 meter.  Jenis tanahnya tergolong dalam organosol, podsol 

maupun glei humik. 

Karakteristik yang umum dari lahan gambut dicirikan dengan kandungan bahan organik tinggi, pH 

rendah, nilai KTK yang tinggi dan nilai kejenuhan basa yang rendah berakibat memberikan kodnsisi unsur hara yang 

rendah. Ketebalan gambut yang bervariasi dari kedalaman yang dangkal sampai yang dalam akan memberikan kondisi 

yang bermacam-macam. 

Pada umumnya hutan rawa gambut dalam kondisi normal selalu digenangi air mulai ketinggian 5 cm di 

bawah permukaan tanah sampai dengan  tinggi dipermukaan air tanah lebih dari 25 cm diatas permukaan tanah. Pada 

habitat dengan ketebalan gambut relatif tipis(<40cm) biasanya lapisan bawah terhampar lapisan pasir kuarsa putih. 

Hutan rawa gambut tipe ini yang disebut sebagai hutan kerangas (Daryono, 2000). 

Hutan rawa gambut di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting karena keunikan lokasi, 

karaktersitik hutan dan gambutnya, kekayaan biodiversitas dalam ekosistem global maupun regional. Menurut Bellamy 

(1997) dalam Mulayanto (2000) bahwa di dunia terdapat 400 juta hektar lahan gambut dan 90% diantaranya terletak 

di daerah temperate dan 10% di daerah tropik.  Indonesia memiliki luas lahan gambut 20 juta hektar  yang tersebar di 

Sumatera, Kalimantan, Papua,  Sulawesi dan kepulauan Maluku dimana propinsi Kalimantan Barat mempunyai  lahan 

gambut paling luas  sekitar 45,61 juta hektar, kemudian Kalimantan Tengah 2,16 juta hektar, Riau 1,7 juta hektar, dan 

Kalimantan Selatan 1,48 juta hektar (Noor, 2001). 

Gambut terbentuk dari bahan asal terdiri atas sisa tanaman yang telah mati dan dilingkupi oleh keadaan 

lingkungan yang selalu terendam air maka proses pelapukan tidak berlangsung normal dan sempurna. Dengan demikian 

akan membentuk profi l yang seluruhnya tersusun atas timbunan bahan organik dengan jeluk (depth) bervariasi mulai 

dari ketebalan 50 cm sampai dengan 20 meter dengan di  dasari oleh tanah mineral. Dengan demikian sifat gambut 

lebih ditentukan oleh sifat  kimia yang berasal dari penyusun bahan organiknya daripada sifat bahan mineralnya. Tiap 

tahapan perombakan bahan organik senantiasa akan menghasilkan unsur hara  bagi tanaman, senyawa organik yang 

lebih sederhana, sisa senyawa organik yang  sukar terurai dan senyawa penyusun humus. 

Keluarnya asam-asam organik selama proses dekomposisi dan tingginya kandungan bahan organik yang 

menyusun gambut menyebabkan pH gambut rendah (< 4.0), kandungan P, K serta alkali tanah lainnya juga rendah, 

sehingga merupakan kendala kesuburan kimia gambut untuk lahan pertanian maupun perkebunan. Dengan demikian 

bila tidak diusahakan perbaikan kesuburan kimia gambut berarti menyianyiakan potensi gambut yang mempunyai arti 

penting untuk kesejahteraan manusia dan keseimbangan lingkungan. 

Gambut di Indonesia sebagian besar merupakan gambut rawa lebat dan baru sedikit yang dimanfaatkan untuk 

lahan pertanian bagi para transmigran, yaitu gambut tipis yang tersebar di daerah yang terletak di tepi sungai besar. 

Jenis fl ora dan fauna di hutan gambut relatif terbatas, sedangkan tanahnya mengandung lebih dari 65% bahan organik. 

Di Kalimantan vegetasi khas dari hutan  gambut terdiri dari assosiasi kayu ramin (Gonystylus bancanus). Di dalam 

assosiasi ini terdapat tiga lapisan struktur tajuk yaitu (Budiarta, 2003): 

 



 Tajuk atas terdiri dari kayu ramin (Gonystylus bancanus), Shorea albida, Shorea uliginosa, Tetramerista gabra, 

Durio sp., Ctelophon sp, Dyera sp, Palaquilum sp, Koompasia malacensis, 

 Tajuk tengah terdiri dari pepohonan yang  termasuk familia Lauraceae seperti: Alseodaphae sp, Endriandra 

rubescens, Litsea sp, Myristica inner, Horsfeldia sp, Garcinia sp, dan juga familia dari Euphorbiaceae, Myristicaceae 

dan. 

 Penutup tanah (tajuk yang paling bawah) terdiri  dari familia Annonaceae, anakan-anakan dari pepohonan dan 

semak dari jenis Crinus sp 

Sedangkan fauna yang terdapat di hutan gambut yang mempunyai relung di pepohonan (arboreal) ialah lutung, 

siamang, kera ekor panjang, orang hutan, bekantan dsb, yang berelung di daratan (terestrial) ialah rusa, harimau, 

kancil dll, yang berelung di air ialah kura-kura/labi-labi, buaya, ikan arwana, ikan tawes dll, berbagai burung 

 

 

PERLINDUNGAN HUTAN BERBASIS EKOSISTEM 

Menurut Innes et al,(2006) pendekatan perencanaan berbasis ekosistem cara pikir secara relatif baru tentang 

manajemen hutan. Tidak sama dengan pendekatan lebih konvensional yang berkonsentrasi pada sumber daya hutan,  

pendekatan yang perlindungan hutan berbasis ekosistem adalah  : ”Suatu strategi untuk yang terintegrasi manajemen 

lahan, air dan sumber daya hidup  untuk  konservasi  Berdasar pada  aplikasi  metodologi ilmiah sesuai dan 

memusatakan  pada tingkatan  organisasi biologi yang meliputi proses, interaksi dan fungsi antar organisma dan 

lingkunganya.  Manusia  dengan keaneka ragaman budaya mereka,  adalah suatu bagian integral ekosistem 

Sebagian besar pendekatan pengelolaan (timber management)  dimulai dari  asumsi bahwa pemanfaatan hutan 

yang dominan ialah penebangan kayu  dan selanjutnya diikuti penanaman jenis-jenis penghasil kayu. Berbeda halnya 

dengan perlindungan hutan berbasis ekosistem  yang berpusat pertama pada penjagaan dan perlindungan fungsi 

ekosistem hutan, dan kedua pada penyediaan diversitas manfaat yang dapat termasuk atau tidak termasuk 

pengelolaan hutan. Dikenal 10 prinsip  perlindungan hutan berbasis ekosistem untuk melindungi dan memanfaatkan 

hutan (Sumardi, 2008). 

1. Menitik beratkan pada apa yang ditinggalkan, dan tidak pada apa yang diambil 

Perlidungan hutan berbasis pada pendekatan ekosistem berarti meninggalkan hutan-hutan yang berfungsi penuh 

pada level spasial dan waktu. Dan tugas pengelola untuk memiilih bagian ekosistem yang harus dilindungi dan 

bagian yang dimanfaatkan 

2. Menerapkan prinsip pencegahan kerusakan dalam semua rencana dan aktivitas 

Prinsip pencegahan berarti rencana adan aktivitas dilakukan dalam rangka melindungi fungsi ekosistem. Bila suatu 

aktivitas tidak yakin akan lindungi, memelihara, dan memperbaiki ekosistem jangan lakukan 

3. Semua rencana dan aktivitas diarahkan untuk melindungi hutan tetap berfungsi pada semua lavel waktu dan 

ruang 

Perlindungan hutan berbasis pendekatan ekosistem memandang  landskap hutan pada tiap level sampai level 

skala luas dalam praktek yang dibatasi oleh kondisi politik dan pemilik. Batasan ekologi seperti faktor biologi dan 

fi sik  menindikasikan bahwa berbagai macam pengaruh manusia yang tidak dapat diterima untuk merubah atau 

bahkan megakibatkan degradasi fungsi ekosistem hutan. Batasan ekologi secara umum antara lain: 

- Kedalaman tanah (< 30 cm ) 

- Kondisi lahan terlalu kering atau terlalu basah 

- Kondisi kelerengan lahan ( > 60%) 

- Iklim sangat kerimg (<25cm/10 inchi curah hujan) 

- Suhu tanah yang dingin menghambat aktivitas biologi dan sikulus hara 

- Salju pada kanopi hutan 

- Ekosistem riparian, sungai, danau, kolam dan lahan basah.   

Oleh karena itu  perlu ditentukan rencana-rencana menurut skala waktu  dan menentukan luas lansekap sebaga 

unit minimum dalam pengelolaan eksosistem. 

 



4. Semua rencana dan aktivitas ditujukan untuk melindungi,  

Menjaga, dan bila perlu memperbaiki diversitas biologi dalam ekosistem hutan.Menjaga dan bila perlu restorasi 

biodiversitas meliputi  plasma nutfah, diversitas jenis, diversitas komunitas. Menjaga keanekaragaman genetik  

dari level gen dari lahan dari kasus degradasi hutan. Menjaga keanekaragaman jenis berarti menjaga populasi 

alam dari tanaman, hewan dan mikroorganisme. Menjaga keanekaragaman komunitas  berarti memperbaiki lahan 

terdegradasi 

5. Menghargai dan menjaga kerusakan alami dalam hutan 

Kerusakan alam karena kematian pohon,   kebakaran dan angin ribut mempengaruhi komposisi, struktur dan 

fungsi ekosistem.   Pada level landskap kerusakan alam  berpengaruh pada pola keanekaragaman habitat. 

Kerusakan alam  juga berpengaruh pada siklus hara tanah. Melindungi, menjaga dan merestorasi kerusakan alam 

meningkatkan komposisi, struktur dan fungsi hutan. 

6. Melindungi, menjaga dan memperbaiki sruktur, komposisi dan fungsi komunitas pada level tegakan. 

Komposisi ekosistem hutan  secara alami termasuk topografi , tanah, air, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. 

Struktur hutan tersusun dari bagian ekosistem hutan termasuk pohon-pohon tua, pohon-pohon yang mati, dan 

pohon-pohon yang tumbang. Fungsi hutan dimaksud bagaimana hutan berfungsi pada skala yang luas dan dalam 

waktu lama. Komposisi dan struktur hutan perlu dijaga termasuk bagian permukaan tanah  dan di dalam tanah 

7. Melindungi, menjaga, memperbaiki saling keterkaitan ekosistem pada semua level. 

Keterkaitan pada eksositem hutan dijaga juga pola aliran alir termasuk aliran air di tanah hutan dan di eksosistem 

dari kondisi epemeral sampai  sungai dan lahan basah yang  komplek. Melindungi ekosistem hutan dari struktur 

dan komposisi keseluruhan lansekap adalah penting 

8. Memahami bahwa konsep lansekap sangat tergantung pada  semua jasad dan  proses-proses di dalamnya 

Berbagai proses jasad atau proses hutan berlangsung pada skala yang berbeda. Kondisi landskap  lansekap dapat 

bertahan pada segala tingkat skala itu. Lansekap dapat terdiri dari pohon yang tumbang karena busuk akar dan 

angin hanya bagian kecil dari pola landskap karena pengaruh kebakaran. Sehingga penerapan konsep lanskap pada 

semua level dari sklala luas sampai level tegakan  penting untuk memastikan terjaganya fungsi ekosistem hutan. 

9. Rencanakan aktivitas yang seimbang dalam aspek-aspek ekologi, sosial dan ekonomi. 

Perencanaan untuk aktivitas manusia pada skala lansekap hutan atau tegakan dapat digunakan model seperti 

pada keanekaragaman yang terdiri dari komposisi, struktur dan fungsi hutan. Keanekaragaman dari komposisi 

hutan, struktur dan fungsinya berarti menjaga integritas dan fl eksibiltas hutan. Keanekaragaman berarti 

berfungsinya fl eksibilitas dan stabilitas ekossitem hutan. Penebangan dan industri produk kayu tetap dijaga pada 

batas ambang ekologi, dan  pendekatan ekosistem  membatasi jumlah dan luas aktivitas turisme dan 

penggembalaan di hutan untuk tetap menjaga fungsi hutan. Sehingga dengan kata lain semua bentuk aktivitas 

pemanfaatan dijaga pada batas untuk jamin hutan tetap berfungsi 

10. Evaluasi keberhasilan semua aktivitas berdasarkan ukuran persyaratan ekologi. 

Pertanyaan penting selama evaluasi adalah : 

- Apakah pola lanskap alam terjaga atau diperbaiki? 

- Apakah tegakan alam, komposisi dan struktur hutan  terjaga atau diperbaiki? 

- Apakah kualitas, kuantitas dan aliran air tidak berubah ? 

- Apakah struktur dan kondisi hara tidak berubah? 

- Pada kerusakan alam, apakah level tegakan sampai lanskap dilindungi atau diperbaiki? 

- Lakukan semua tanggungjawab karena aktivitas karena manusia dan bukan karena manusia sudahkah adil 

dan melindungi lahan? 

Perllindungan hutan berbasis ekosistem pada dasarnya melindungi proses-proses fungsional ekosistem 

secara terus menerus sebagai prioritas utama, dan selanjutnya menjaga kelestarian hasil bagi manusia maupun 

manfaat lain dalam batas limit ekologi. Artinya perlindungan hutan berbasis ekosistem menekankan pada “ apa 

yang ditinggalkan di dalam ekosistem” dan kemudian “ apa dapat diambil untuk dimanfaatkan” tanpa 

berdampak timbulnya kerusakan fungsi hutan. Sehingga semua tindakan pengelolan hutan dilaksanakan untuk 

melindungi, menjaga dan memperbaiki proses-proses ekologi ekosistem pada waktu dan ruang. Komposisi, 

struktur dan fungsi hutan dijaga mulai dari tingkat komunitas terkecil sampai pada tingkat landsekap. 

Pendekatan yang digunakan adalah bahwa ekosistem hutan berubah dari waktu ke waktu, dan proses 

perubahan itu berlangsung oleh adanya kerusakan. Kerusakan terus menerus mengubah ekosistem hutan dan 

menghubungkan tingkatan-tingkatan perkembangan suksesi ekosistem. Dalam hutan alam kerusakan itu dapat 



berupa kematian satu atau kelompok kecil pohon-pohon. Ekosistem mempunyai ragam spasial artinya 

ekosistem hutan terdiri atas kelompok komunitas-komunuitas yang saling berkaitan dan bergantung satu 

dengan yang lain. 

Dalam  konsep lanskap hutan merupakan mosaik hutan atau tegakan yang saling     berkaitan atau 

bergantung (connectivity) dan  mengikuti pola yang berulang dalam  keseluruhan lansekap.  Sedangkan tegakan 

merupakan bagian dari lanskap itu sendiri yang merupakan komunitas pohon-pohon hutan yang berada dalam 

suatu luasan tertentu dengan karakter bahwa : 

- Struktur, komposisi dan fungsi  lebih homogen 

- Variabel-variabel pemanfaatan lebih homogen 

- Memungkinkan preskripsi pemanfaatan homogen 

 

Dari ciri tersebut tegakan tidak cukup atau hanya dan seharusnya tidak  dibatasi oleh batas-batas fi sik 

saja. Bahwa di dalam tegakan terdapat ada kaitan aliran energi enersi, siklus nutrisi  dll.  Sehingga  apa yang 

terjadi dalam tegakan akan berpengaruh terhadap keseluruhan faktor-faktor  ekosistem yaitu terhadap  habitat 

dan siklus enersinya. 

Dalam sudut pandang  perlindungan hutan dengan pendekatan  ekosistem dimana struktur, komposisi 

dan fungsi hutan menentukan dan membatasi  pemafaatan hutan agar fungsi ekosistem hutan tetap terjaga. 

 

PENTINGNYA PENDEKATAN PERLINDUNGAN HUTAN BERBASIS EKOSISTEM 

Dalam orientasi terhadap hutan dengan cara pandangan  lama  dimana sebagian besar pendekatan 

pengelolaan (timber management)  dimulai dari  asumsi bahwa pemanfaatan hutan yang dominan ialah 

penebangan kayu  dan selanjutnya diikuti penanaman jenis-jenis penghasil kayu 

Hutan dipandang sebagai sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. 

Dalam padangan lama, lebih menekankan dari segi pemanfaatan / ekspoitasinya dan mirip dengan konsep 

tebang habis permudaan buatan THPB.  Dari pihak pemerintah tujuan- tujuan  ekonomi yang diperleh dari  hutan 

adalah nilai dana reboisasi (yang kini masuk dalam komponen pemasukan negara / APBN),  PSDH,  pajak-pajak 

dll yang dipungut dari aliran transaksi maupun pengelelolaan hutan.  Dari pihak swasta sebagai pemegang 

konsensi pengelolaan hutan (HPH), bahwa permintaan dan nilai jual kayu yang terus meningkat baik  pasar lokal 

maupun internasional menunjukkan bahwa  prinsip adanya profi t yang cukup tinggi dari hasil panen hutan alam 

dan upaya menanam kembali pada areal  konsesinya pada perkembanganya tidak dapat dilaksanakan sesuai 

aturannya. Hal ini karena faktor intern perusahaan sendiri berupa kemauan untuk menanam kembali maupun 

ekstern dari lemahnya sistem pengawasan dari pemerintah. 

Ketika sumberdaya hutan dipandang sebagai ’penghasil uang’ saja maka hal yang terjadi adalah 

kerusakan sumberdaya hutan baik dalam  level  tegakan, landsekap maupun ekosistemnya yang terdiri dari 

struktur dan komposisi hutan, baik diatas tanah berupa vegetasi dan pohon-pohon hutan dan dibawah tanah 

berupa mikroorganisme, dan fungsi hidrologis hutan sebagai penyimpan air. 



 

BUDAYA, ILMU PENGETAHUAN DAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP FUNGSI EKOSISTEM 

Perlindungan berbasis ekosistem didukung disipilin ilmu seperti ekologi dan ekonomi. Para ahli ekologi 

ekonomi , konservasi biologi, ekologi landskap dan ekologi hutan menyatakan fungsi ekosistem harus 

diutamakan jika kita membangun dan budaya masyarakat dan ekonomi masyarakat. Pendekatan perlindungan 

hutan berbasis ekosistem berfungsi melindungi, memelihara dan merestorasi/ memperbaiki  jika diperlukan 

pada kompososisi dan struktur yang merupakan dasar dari fungsi ekosistem. 

Tantangan utama di dalam menerapkan pendekatan perlindungan hutan berbasis ekosistem karena  

dari fakta bahwa  ekosistem dan kultur manusia saling berhubungan dengan dinamis pada  ekologis berbeda dan  

periode waktu tertentu. 

Menurut Innes et al,(2006) untuk menjawab tantangan ini, perencana sebaiknya   menjabarkan 

ekologis, ekonomi dan budaya  menyangkut  perencanaan  yang  terkait dengan  lanskap dan mencoba untuk 

mengidentifi kasi sasaran manajemen masing-masing:  

Untuk menciptakan suatu rencana manajemen hutan berbasis ekosistem yang melindungi ekologis dan  

integritas budaya, kemampuan  produksi, dan biodiversas mempercepat peluang ekonomi untuk pengembangan 

yang bisa menopang industri berbasis hutan. 

REHABILITASI LAHAN GAMBUT EKS PLG DALAM PANDANGAN PERLINDUNGAN HUTAN 

Dalam tata kehidupan masyarakat lokal terdapat kearifan lokal, yaitu nilai, norma atau 

pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang berpotensi untuk dijadikan sebagai 

salah satu sarana untuk merehabilitasi lahan eks-PLG. Kearifan lokal merupakan modal sosial untuk 

merehabilitasi lahan eks-PLG yang mampu memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan 

lingkungan bagi kehidupan masyarakat lokal 

Pelembagaan kearifan lokal ke dalam kebijakan rehabilitasi lahan eks-PLG dapat menjadi 

insentif bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif pada setiap tahapan kegiatan 

rehabilitasi lahan eks PLG dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Pelembagaan 

kearifan lokal ke dalam kebijakan rehabilitasi lahan eks-PLG mengandung arti bahwa kegiatan 

rehabilitasi lahan eks-PLG dikembangkan di atas pondasi pengetahuan tradisional yang hidup dalam 

tatanan masyarakat lokal. Berdasarkan uraian di atas maka pelaksanaan kegiatan RHL di lahan rawa 

gambut terdegradasi eks-PLG sudah seharusnya bersifat strategik, komprehensif, operasional sesuai 

dengan lokalitas, melibatkan seluruh stakeholders secara partisipatif  dan mampu memberdayakan 



masyarakat setempat. Hal ini berarti upaya merehabilitasi hutan dan lahan rawa gambut terdegradasi 

eks-PLG merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

Perlu diingat bahwa hutan akan lestari jika dan hanya jika masyarakat setempat sejahtera. Dengan 

kata lain, selama masyarakat setempat belum sejahtera maka upaya untuk mewujudkan kelestarian 

hutan termasuk kegiatan RHL akan sulit untuk diwujudkan. 

Pengalaman kegiatan RHL yang lalu menunjukkan bahwa kegiatan RHL yang hanya 

menitikberatkan pada aspek teknis saja tanpa diikuti dengan pembinaan sumberdaya masyarakat 

pelaku kegiatan RHL dalam semua aspek kehidupan mereka, terbukti mengalami kegagalan sehingga 

belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata 

Pengalaman pelaksanaan RHL di lahan eks-PLG dimasa lalu yang melibatkan masyarakat juga 

menyadarkan kita akan lemahnya kebersamaan masyarakat pelaku kegiatan RHL secara berkelompok 

dalam pelaksanaan kegiatan RHL tersebut. Selain itu, upaya penumbuhan kelembagaan ekonomi 

antar masyarakat juga kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya 

pemberdayaan masyarakat berupa penumbuhan rasa saling percaya, saling membutuhkan dan saling 

menguntungkan melalui penerapan teknologi partisipatif dan sistem kebersamaan ekonomi 

berdasarkan manajemen kemitraan. 

Sikap setiap individu dalam menyimpan pengetahuan tradisional dan kemampuan dalam 

menghasilkan pengetahuan baru juga berbeda. Setiap individu atau kelompok yang berbeda 

mempunyai jenis pengetahuan yang berbeda tergantung peran sosio-ekonomi mereka di dalam 

masyarakat, sehingga semakin beragam masyarakat tersebut semakin beragam pula pengetahuan di 

antara anggotanya 

Dalam konteks perlindungan hutan berbasis ekosistem, pengetahuan lokal / kearifan 

masyarakat merupakan komponen penting dan modal  dalam mengelola, melindungi,   menjaga dan 

memperbaiki ekosistem hutan.  Dalam konteks rehabilitasi lahan eks-PLG pelibatan masyarakat dalam 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan RHL adalah suatu keniscayaan agar progarm RHL itu dapat 

berhasil. Hal ini karena masyarakat terlibat dan berperan dalam menjaga ekosistem hutan dan 

ketergantungan akan  sumberdaya hutan akan berbanding terbalik dengan tingkat sosio-ekonomi 

masyarakat. 

PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN RAWA GAMBUT 

Telah diketahui bahwa ekosistem hutan gambut merupakan ekosistem yang telah stabil 

sebagai hasil dari interaksi ribuan tahun antara komponen biotik dan lingkungannya. Kestabilan ini 

menghasilkan tata air yang seimbang dan mempertahankan keberadaan fl ora dan faunanya. Selain 

itu, hutan gambut mempunyai sifat fi sik dapat menyerap air yang berlipat ganda (fungsi alami dari 

bahan organik), dengan hilangnya  hutan gambut akan  menghilangkan fungsi penyerapan air ini. 

Sehingga pada waktu musim hujan karena hilangnya hutan gambut dalam jumlah besar (yang dapat 

berfungsi sebagai konservasi air) akan mengakibatkan banjir. Jadi, dalam suatu DAS yang memiliki 

areal hutan gambut yang  sangat luas, harus berhati-hati dalam mentransformasi hutan gambut dalam 

bentuk lainnya dan diperlukana peraturan yang menetapkan boleh tidaknya hutan gambur dibuka dan 

harus transparan. Dengan demikian tidak seluruh hutan gambut boleh diubah fungsinya, melainkan 

harus ada strategi dalam pemanfaatan hutan gambut. Untuk itu diperlukan beberapa strategi dalam 

pemanfaatan lahan gambut agar tidak merubah lingkungan secara drastis, karena dampak negatif 

yang ditimbulkan dengan pembukaan hutan rawa yaitu (a) hilangnya berbagai jenis fl ora dan fauna 

spesifi k gambut, (b), rusaknya habitat dan tempat mencari makan beberapa jenis fauna, (c) 

kemungkinan timbulnya intrusi air asin dari laut lewat saluran-saluran yang dibangun, (d) kenaikan 



keasaman tanah secara mencolok sebagai akibat teroksidasinya pirit, (e) timbulnya banjir di daerah 

hilir, (f) keterbatasan sumber air bersih khususnya untuk kebutuhan air minum, (g) secara global, 

berkurangnya kandungan oksigen di udara sebagai akibat semakin berkurangnya areal hutan dan (h) 

terjadinya penurunan muka tanah sebagai akibat proses dekomposisi dan pemanfaatan tanah 

(Budianta, 2003). 

Oleh karena hutan gambut merupakan  ekosistem yang fragile maka setiap pengembangan 

dan pemanfaatan memerlukan perencanaan yang teliti, penerapan teknologi yang sesuai dan 

pengelolaan yang tepat. Untuk itu strategi yang dapat diusulkan adalah pendekatan konservasi, 

kawasan non budidaya, pendekatan tampung hujan, pendekatan agro-manajemen terpadu dan 

pendekatan teknik budidaya. 

Strategi pengelolaan gambut secara hipotetik seperti gambar berikut : 

 

A. Pendekatan Konservasi 

Mengingat hutan gambut termasuk ekosistem yang fragile, maka pembukaan hutan gambut 

jangan  dilakukan secara besar-besaran dan harus dilakukan skala prioritas. Gambut tebal tidak 

direkomendasikan untuk dibuka sebagai lahan budidaya tetapi sebagai gambut konservasi 

untuk air dan fl ora, fauna serta menyimpan cadangan karbon. Pada daerah konservasi 

dipertahankan sebagai wilayah cadangan dan dipertahankan untuk  mengantisipasi perubahan 

iklim dunia dan mempertahankan plasma nutfah rawa, untuk mengawetkan fauna dan fl ora 

serta memberikan yang cukup luas untuk pemanfaatan dan penelitian di masa mendatang. 

Sehingga pada areal  konservasi didiamkan dalam bentuk hutan. Konservasi dalam hal ini 

diartikan sebagai pengelolaan penggunaan biosfer oleh manusia sedemikian sehingga 

memberikan manfaat lestari tertinggi bagi generasi sekarang sementara mempertahankan 

potensinya untuk memenuhi keutuhan dan aspirasi generasi mendatang (Hanson dan Manuel, 

1987 dalam Budiarta (2003). Daerah konservasi yaitu daerah kubah gambut (dome) yang 

biasanya ditumbuhi oleh tegakan berdiameter kecil dan berfungsi sebagai tempat cadangan 

air (Sumawinata, 2000) 

 

 



B. Kawasan Jalur Hijau  

Kawasan non budidaya terdiri atas jalur hijau sepanjang pantai dan sungai, (buff er zone). dan 

kawasan non budidaya luasnya kira-kira sepertiga dari wilayah yang dibuka, walaupun gambut 

tersebut boleh dibuka karena ketebalannya memungkinkan sebagai lahan budidaya. Kawasan 

non budidaya juga bermanfaat untuk melindungi kerusakan lahan terhadap erosi maupun 

abrasi oleh air sungai/pasang   

C. Kawasan Budidaya Kehutanan dan Pertanian  

Pada lahan gambut dengan ketebalan < 3 m atau tanah mineral, tanah sulfat masam dan aluvial 

dapat dikembangkan pertanian tanaman pangan/palawija, hortikultura, sayuran, tanaman 

obat dan perkebunan. Tanaman pangan, palawija dan sayuran dapat dikembangkan  di  lahan  

gambut  tipis  sampai  sedang.  Tanaman  perkebunan dapat dikembangkan pada lahan gambut 

tebal kurang dari 3 m. Padi dapat dikembangkan  pada  tanah  masam  potensial . Perlu  

dilakukan  re-vegetasi  pada  kawasan    gambut  tebal  lebih  dari  3  m  yang  sudah  terbuka  

dan  mengalami  kerusakan  akibat  terbakar  atau  penebangan  dengan  jenis-jenis  yang    tepat 

sesuai dengan kondisi habitatnya. Pada kawasan produksi yang sudah terbuka,  perlu  

dilakukan  reboisasi  dengan  jenis  tanaman  yang  mempunyai manfaat industri yang dapat 

dikombinasikan dengan sistem agroforestry (seperti palawija, padi gogo, atau tanaman obat). 

Teknik budidaya ini dapat dilakukan untuk meningkatkan kondisi lahan marjinal menjadi 

lahan subur. Akan tetapi dalam prakteknya harus dipilih teknologi yang tepat. Tindakan untuk 

memperbaiki tubuh tanah diharapkan mengarah kepada perbaikan sifat-sifat tanah baik sifat fi sik, 

kimia maupun biologi yang disebut ameliorasi. Ameliorasi ini dapat dilakukan dengan berbagai 

teknik antara lain teknik hidrologi, teknik kimiawi, dan bioteknologi (Budiarta, 2003).   Menurut 

Mulyono (2000) strategi pemanfaan hutan rawa gambut eks PLG sejuta hektar antara lain: 

1. Perlu dibuat zona –zona pengembangan yang sesuai dengan kondisi aktual dan karakteristik 

ekosisteRm lahan gambut, rehabilitasi lahan yang telah rusak dan konervasi hutan sesuai dengan 

karktersit   ik lahan yang ada.  

2. Penduduk yang berada di kawasan tersebut diberdayakan  

3. Hutan rawa gambut alami yang tersisa harus dikonservasi  

4. Merehabilitasi dan melindungi hutan rawa gambut yang rusak di sekeliling hutan rawa gambut 

alami yang tersisa.  

5. Meminimalkan dampak kegiatan manusia seperti membuka saluran baru, penebangan kayu dan 

kegiatan yang mengarah penghancuran lebih lanjut kawasan tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Pada pengelolaan eksositem hutan rawa gambut prinsip-prinsip perlindungan dengan 

pendekatan berbasis ekosistem perlu diterapkan sesuai dengan kondisi dan karakteristik lahan 

gambut maupun kondisi struktur dan komposisi hutannya. Oleh karena itu upaya tersebut 

memerlukan rencana yang mensinergikan   integritas budaya, keterlibatan masyarakat  dan kegiatan 

ekonomi pada  ekosistem hutan rawa gambut. Pada tataran aplikasinya mencakup aspek melindungi 

(protect), menjaga (maintain) dan memperbaiki (restore) fungsi ekosistem hutan rawa gambut 
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