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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Lahan Gambut 

Gambut adalah material organik (mati) yang terbentuk dari bahan-bahan 

organik, seperti dedaunan, batang, dan cabang serta akar tumbuhan, yang 

terakumulasi dalam kondisi lingkungan yang tergenang air, sangat sedikit oksigen 

dan keasaman tinggi serta terbentuk di suatu lokasi dalam jangka waktu geologis 

yang lama (Kaat et al., 2008). Menurut Widiyati dan Rosiwati (2010) gambut 

terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk 

maupun belum. Timbunan terus bertambah karena proses dekomposisi terhambat 

oleh kondisi anaerob dan kondisi lingkungan lainnya yang menyebabkan 

rendahnya tingkat perkembangan biota pengurai pada ekosistem tersebut. 

Gambut yang telah matang akan cenderung lebih halus dan lebih subur. 

Sebaliknya yang belum matang, banyak mengandung serat kasar dan kurang 

subur. Berdasarkan tingkat kematangan, gambut dibedakan menjadi tiga yakni: 

1. Fibrik 

Gambut dengan tingkat pelapukan awal (masih muda) dan lebih dari 3/4 

bagian volumenya berupa serat segar (kasar). Cirinya, bila gambut diperas dengan 

telapak tangan dalam keadaaan basah, maka kandungan serat yang tertinggal di 

dalam telapak tangan setelah pemerasan adalah tiga perempat bagian atau lebih  

(> 3/4). 

2. Hemik 

Gambut yang mempunyai tingkat pelapukan sedang (setengah matang), 

sebagian bahan telah mengalami pelapukan dan sebagian lagi berupa serat. Bila 

diperas dengan telapak tangan dalam keadaan basah, gambut agak mudah 

melewati sela-sela jari-jari dan kandungan serat yang tertinggal di dalam telapak 

tangan setelah pemerasan adalah antara kurang dari tiga perempat sampai 

seperempat bagian atau lebih (1/4 dan < 3/4). 

3. Saprik 

Gambut yang tingkat pelapukannya sudah lanjut (matang). Bila diperas, 

gambut sangat mudah melewati sela jari-jari dan serat yang tertinggal dalam 

telapak tangan kurang dari seperempat bagian (< 1/4) (Najiyanti dkk., 2005). 
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Berdasarkan kedalamannya, gambut dibedakan menjadi gambut dangkal 

(50-100 cm), gambut sedang (100-200 cm), gambut dalam (200-300 cm), dan 

gambut sangat dalam (>300 cm) (Nurida dkk., 2011).  Gambut saprik mempunyai 

kemampuan menyimpan air lebih kecil, tetapi mempunyai daya pegang air (water 

holding capacity) yang lebih kuat dibandingkan gambut hemik atau fibrik dan 

sebaliknya. Oleh karena itu gambut fibrik mempunyai resiko kekeringan lebih 

besar dibandingkan gambut hemik atau saprik (Mulyani dan Noor, 2011). 

Berdasarkan hasil interprestasi kawasan hidrologi gambut (KHG) Riau 

memiliki kawasan lindung gambut (KLG) sebesar 1.735.716 ha (29.44%) dan 

kawasan budidaya gambut (KBG) sebesar 4.161.001 ha (70.56%) (Kementrian 

Negara Lingkungan Hidup, 2010). Suwondo dkk., (2010) menambahkan gambut 

Riau memiliki ketebalan  rata-rata >2 m sehingga hanya sebagian gambut Riau 

yang bisa dikembangkan menjadi lahan pertanian. 

Agus dkk., (2011) menyatakan bahwa lahan gambut umumnya terbentuk 

pada dataran rendah atau cekungan yang terisi bahan-bahan organik dari vegetasi 

yang telah mati. Timbunan bahan organik ini terus bertambah dan membentuk 

kubah. Pembentukan tanah gambut merupakan proses geogenik yaitu 

pembentukan tanah yang disebabkan oleh proses dekomposisi dan tranportasi, 

berbeda dengan proses pembentukan tanah mineral yang pada umumnya 

merupakan proses pedogenik (Hardjowigeno, 2007). Faktor yang mempengaruhi 

sifat dan pembentukan gambut ialah iklim, topografi, jenis lapisan di bawah  

gambut, dan jenis vegetasi atau bahan organik pembentuknya (Mulyani dan Noor, 

2011). 

 

2.2. Sifat Fisika Gambut 

2.2.1.   Kedalaman Gambut 

Kedalaman gambut yang berbeda-beda dapat mempengaruhi tingkat  

kesuburan gambut. Semakin dalam gambut kesuburannya semakin menurun 

sehingga tanaman akan sulit mencapai  lapisan  mineral  yang  berada  dilapisan  

bawahnya. Kedalaman gambut juga mempunyai  pengaruh  yang  cukup  

signifikan terhadap produktivitas lahan, sehingga kedalaman gambut menjadi 

salah satu pertimbangan utama dalam pengelolaan lahan untuk pengembangan 

pertanian (Suswati dkk., 2011). 
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Noor (2010) batasan kedalaman gambut lebih dari 50 cm dan kadar bahan 

organik >18% sebagai batas antara tanah gambut dengan tanah mineral. Tanah 

gambut yang memiliki kedalaman <50 cm disebut tanah bergambut. Berdasarkan 

kedalamannya, gambut dapat diklasifikasikan sebagai gambut dangkal (50-100 

cm), sedang (100-200 cm), dalam (200-400 cm), sangat dalam (400-800 cm) dan 

dalam sekali (>800 cm) (Dariah dkk., 2011). 

 

2.2.2.   Kedalaman Muka Air Tanah 

Gambut yang mempunyai kedalaman atau ketebalan lebih dangkal 

mempunyai kedalaman muka air tanah yang lebih rendah dibandingkan pada 

gambut tebal, meskipun kondisi penutupan lahannya berupa hutan. Hal ini karena 

pada gambut yang relatif tipis tentunya kemampuan untuk menahan air akan lebih 

kecil di bandingkan pada gambut dalam (Soewandita, 2008). 

Secara umum bahwa kedalaman muka air tanah dan penurunan bentuk 

permukaan (Relief) akan ditentukan oleh kondisi air tanah dan bentuk permukaan 

air itu sendiri. Pada sistem tata air bisa mengatur pengaruh antara hubungan muka 

air terhadap bentuk permukaan (Relief), muka air tanah pada level kedalaman 

optimal akan mencapai kondisi pertumbuhan yang baik (Suryadi, 2004). 

 

2.2.3. Warna Tanah Gambut 

Tanah gambut mempunyai warna khas, yaitu coklat, coklat kelam, dan 

sangat hitam ketika dalam keadaan basah. Walaupun bahan asal bewarna kelabu, 

coklat atau coklat kemerahan, senyawa humik berwarna kelam manunjukkan 

tingkat dekomposisinya. Pada umumnya perubahan yang dialami bahan organik 

agak mirip dengan yang terjadi pada sisa-sisa organik tanah mineral, meskipun 

aerasi pada gambut terbatas (Saragih, 2009). 

Warna tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah yang lebih banyak 

digunakan untuk pendeskripsian karakter tanah, karena tidak mempunyai efek 

langsung terhadap tanaman tetapi secara tidak langsung berpengaruh lewat 

dampaknya terhadap temperatur dan kelembaban tanah. warna tanah dapat 

meliputi putih, merah, cokelat kelabu, kuning dan hitam, kadangkala dapat pula 

kebiruan atau kehijauan. Kebanyakan tanah mempunyai warna yang tak murni 
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tetapi campuran kelabu, cokelat dan bercak (rust), kerap kali 2-3 warna terjadi 

dalam bentuk spot-spot disebut karatan (Hanafiah, 2010). 

 

2.2.4. Kematangan Gambut (Kadar Serat) 

Kematangan gambut bervariasi karena terbentuk dari bahan, kondisi 

lingkungan, dan waktu yang berbeda. Gambut yang telah matang akan cenderung  

lebih halus dan lebih subur, sebaliknya yang belum matang banyak mengandung 

serat dan kurang subur (Suswati dkk., 2011). 

Berdasarkan tingkat kematangannya, gambut dibedakan menjadi tiga jenis 

yaitu gambut saprik, hemik dan fibrik. Gambut saprik (matang) adalah gambut 

yang sudah melapuk lanjut dan bahan asalnya tidak dikenali, berwarna coklat tua 

sampai hitam. Gambut hemik (setengah matang) adalah gambut setengah lapuk, 

sebagian bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat. Gambut fibrik 

(mentah) adalah gambut yang belum melapuk, bahan asalnya masih bisa dikenali, 

berwarna coklat (Agus dan Subiksa, 2008). 

 

2.2.5.   Berat Isi (Bulk Density) 

Bobot isi (bulk density = BD) menunjukkan berat tanah kering per satuan 

volume tanah (termasuk pori-pori tanah). Berat isi berguna untuk evaluasi 

terhadap kemungkinan akar menembus tanah. Pada tanah-tanah dengan berat isi 

yang tinggi, maka akar tanaman akan sulit menembus lapisan tanah tersebut. Nilai 

(bulk density = BD) 1,46 sampai 1,60 gr/cm
3
 akan menghambat pertumbuhan akar 

karena tanahnya memadat dan oksigen kurang tersedia sebagai akibat 

berkurangnya ruang atau pori tanah (Tolaka dkk., 2013). 

Bobot isi tanah gambut sangat rendah jika dibandingkan dengan tanah 

mineral. Bobot isi tanah gambut beragam antara 0,01 gr/cm
3
 – 0,20 gr/cm

3
, 

tergantung pada kematangan bahan gambut penyusunnya (Noor, 2010). Ratmini 

(2012) menyatakan bahwa bulk density sangat terkait dengan tingkat kematangan 

dan kandungan bahan mineral, dimana semakin matang dan semakin tinggi 

kandungan bahan mineral maka bulk density akan semakin besar dan tanah 

gambut semakin stabil (tidak mudah mengalami kerusakan). 
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2.2.6.  Kadar Air 

Kadar air merupakan jumlah air dalam tanah yang dapat ditahan oleh tanah 

terhadap gaya tarik gravitasi. Air yang dapat ditahan oleh tanah tersebut terus-

menerus diserap oleh akar-akar tanaman atau menguap sehingga tanah makin 

lama semakin kering (Hardjowigeno, 2007). 

Tanah merupakan suatu sisitem yang ada dalam suatu keseimbangan yang 

dinamis dengan lingkungannya. Tanah terdiri dari empat konmponen utama yaitu 

bahan mineral, bahan organik, udara, dan air tanah. Kemampuan tanah menahan 

air dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain sifat fisika tanah dan pengolahan 

tanah. Sifat fisika tanah meliputi tekstur, bahan organik, struktur tanah, bobot isi 

dan porositas tanah (Kamagi dan Kumolontong, 2009). Kadar air tanah gambut 

berkisar antara 100-1.300% dari berat keringnya (13 kali bobotnya) (Ratmini, 

2012). 

Tanah gambut dapat berfungsi sebagai penyimpan air yang sangat efektif  

karena memiliki kemampuan menahan air yang tinggi. Dalam keadaan jenuh, 

kadar air tanah gambut dapat mencapai 450-3.000% dari bobot keringnya, karena 

air yang dikonsumsi untuk tumbuhan tersedia sepanjang tahun dan terdapat dalam 

jumlah yang berlebih (Darwiati dan Nurhaedah, 2010). 

 

2.2.7.  Tekstur Tanah 

Tekstur tanah menunjukkan kasar halusnya tanah, berdasarkan 

perbandingan banyaknya butir-butir pasir, debu dan lempung dalam massa tanah 

(Hardjowigeno, 2007). Tekstur tanah, biasanya berkaitan dengan ukuran dan porsi 

partikel-partikel tanah dan tanah akan membentuk tipe tanah tertentu. Tiga unsur 

utama tanah adalah pasir (san), debu (silt), dan liat (clay). Di lapangan tanah 

terbentuk oleh kombinasi ketiga unsur tersebut. Misalnya tanah dengan unsur 

dominan liat, ikatan antar partikel-partikel tanah tergolong kuat sehingga tidak 

mudah tererosi. Hal yang sama juga berlaku untuk tanah dengan unsur dominan 

pasir (tanah dengan tekstur kasar), kemungkinan untuk terjadinya erosi pada jenis 

tanah ini besar, dan dengan demikian menunjukkan laju larian. Sebaliknya pada 

tanah unsur utama debu dan pasir lembut serta sedikit unsur organik, memberikan 

kemungkinan yang lebih besar untuk  terjadinnya erosi (Rahayu, 2011). 
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Tekstur tanah adalah perbandingan relatif  dalam persen antara fraksi 

pasir, debu dan liat (Hakim dkk., 1986). Untuk keperluan pemeliharaan ada 12 

kelas tekstur tanah yaitu : Liat, liat berdebu, berdebu lempung liat, liat berpasir, 

berpasir lempung liat, lempung liat, debu, debu berlempung, lempung, pasir, pasir 

berliat, lempung berpasir. Segitiga tekstur merupakan suatu diagram untuk 

menentukan kelas-kelas tekstur tanah, menurut klasifikasi USDA yang 

dimodifikasi oleh soil survey staf 2010. 

 

 

Gambar 2.1. Segitiga tekstur tanah (Hakim dkk., 1986). 

2.3. Perkebunan Kelapa Sawit 

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang menjadi primadona 

dunia. Dalam dua dekade tersebut bisnis sawit tumbuh diatas 10% per tahun, jauh 

meninggalkan komoditas perkebunan lainnya yang tumbuh dibawah 5%. 

Kecenderungan tersebut semakin mengerucut, dengan ditemukannnya hasil-hasil 

penelitian terhadap deversifikasi yang dapat dihasilkan oleh komoditi ini, selain 

komoditi utama berupa minyak sawit, sehingga menjadikan komoditi ini sangat 

digemari oleh para investor perkebunan. Masa umur ekonomis kelapa sawit yang 

cukup lama sejak mulai tanaman mulai menghasilkan, yaitu sekitar 25 tahun 

menjadikan jangka waktu perolehan manfaat dari investasi di sektor ini menjadi 

salah satu pertimbangan yang ikut menentukan bagi kalangan dunia (Krisnohadi, 

2011). Utaya (2007) menjelaskan perkebunan monokultur kelapa sawit akan 
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menimbulkan permasalahan seperti terputusnya daur hara sistem siklus tertutup 

karena adanya perubahan tegakan dan biomasa. 

 

2.4. Perkebunan Hutan Tanam Industri 

 Khairudin (1994) menjelaskan program HTI merupakan pengusahaan 

hutan tanaman yang memadukan prinsip pemanfaatan dan prinsip ekonomi yang 

berasaskan kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan lahan-lahan kritis 

(padang alang-alang, tanah kosong dan semak belukar) yang miskin hara. Areal 

yang digunakan sebagai HTI berangsur-angsur akan membentuk tanah yang lebih 

banyak mengandung serasah dan humus. Dengan demikian akan terbentuk tempat 

tumbuh yang baik dengan kandungan hara yang tinggi. 

 Kebutuhan kayu baik untuk pertukangan maupun bahan baku industri 

lainnya semakin meningkat. Sebaliknya kemampuan hutan alam sebagai penyedia 

kayu semakin menurun. Cara untuk mengatasinya yaitu dengan membangun hutan 

tanaman. Hutan tanaman pada saat ini memfokuskan pengembangan jenis 

tanaman cepat tumbuh dan berdaur pendek. Tujuannya yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan kayu dalam waktu yang tidak lama dan tersedia sepanjang tahun dalam 

jumlah yang diinginkan (Khairudin 1994). 

 

2.5. Dampak Alih Fungsi Lahan Gambut Menjadi Perkebunan 

Agus dan Subiksa (2008) menerangkan bahwa dalam kegiatan pengelolaan 

gambut menjadi areal perkebunan akan berhubungan dengan masalah pembukaan 

saluran drainase hingga rentannya bahaya kebakaran. Hal ini bisa merubah fungsi 

gambut sebagai penambat karbon menjadi sumber emisi gas rumah kaca. Menurut 

Nugroho dan Mulyanto (2010) pembukaan lahan gambut dengan cara membuat 

saluran drainase akan menyebabkan penurunan muka air tanah dan perubahan 

ekosistem lahan gambut. Perubahan ekosistem ini mengakibatkan perubahan 

karakteristik sifat fisika, kimia dan biologi tanah. Penurunan muka air tanah pada 

lahan gambut akan menyebabkan oksigen akan masuk kedalam bahan organik 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme. 

Seiring dengan adanya pembukaan hutan untuk berbagai kepentingan 

seperti: perkebunan, transmigrasi, peternakan dan kehutanan, maka dampak yang 

telah timbul sekarang ini adalah terjadinya kebakaran hutan. Frekuensi kebakaran 
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hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini meningkat tajam dan 

dapat diklasifikasikan sangat serius. Hal ini dapat dikaitkan dengan kondisi 

kekeringan yang muncul bersamaan yang sangat mendukung terjadinya kebakaran 

(Rahayu, 2011). 

Faktor yang menyebabkan timbulnya kebakaran hutan dikenal dengan 

segitiga api, yaitu adanya bahan yang mudah terbakar, energi panas yang cukup 

untuk menyalakan bahan bakar dan oksigen yang memadai. Bila ketiga faktor 

tersebut tersedia maka akan timbul nyala api yang intensitas kecepatan menjalar 

dan sifat nyalanya sangat dipengaruhi oleh iklim, topografi, perubahan cuaca dan 

waktu (Darwiati dan Nurhaedah, 2010). 

Menurut Rahutomo dan Sutarta (2001) menjelaskan beberapa 

permasalahan yang terjadi dalam pembukaan lahan gambut sebagai lahan 

perkebunan dapat diatasi dengan beberapa upaya antara lain pengaturan drainase 

dan tata air, pencegahan luapan air pasang dan oksidasi pirit, pencucian sulfat 

masam akibat oksidasi pirit, serta pengapuran untuk meningkatkan nilai pH tanah. 

Pembukaan saluran drainase bertujuan untuk mengatur permukaan air tanah dan 

tergantung pada jenis gambut yang akan diusahakan. Tabel 2.1 menerangkan 

salah satu sistem drainase lahan gambut yang dikonversi menjadi perkebunan 

kelapa sawit. 

Tabel 2.1. Ukuran saluran drainase perkebunan kelapa sawit dilahan gambut 

No Jenis Saluran 
Lebar saluran (M) Kedalaman saluran 

(M) Atas Bawah 

1 Primer 3,0-6,0 1,2-1,8 1,8-2,5 

2 Sekunder 1,8-2,5 0,6-0,9 1,2-1,8 

3 Tersier 1,0-1,2 0,5-0,6 0,9-1,0 

Sumber Peraturan Mentri Pertanian Nomor:14/Permentan/PL.110/2/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 


