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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hutan Konservasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

menjelaskan bahwa hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas

tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan

dan satwa serta ekosistemnya (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia,

2014). Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kawasan

hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai hutan konservasi yang meliputi

(1) kawasan hutan suaka alam terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;

(2) kawasan hutan pelesetarian alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata

Alam dan Taman Hutan Raya dan (3) Taman Buru (Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia, 2010).

Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang

mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah

sistem penyangga kehidupan. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan

dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa,

serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Luas hutan berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Provinsi Riau adalah

8,6 juta hektar. Bila dirinci menurut fungsinya seluas 228.793,82 ha (2,66%)

merupakan hutan lindung, kemudian 1.605.762,78 ha (18,67%) hutan produksi

tetap, 1.815.949,74 ha (21,12%) hutan produksi terbatas, 531.852,65 ha (6,19%)

hutan suaka alam dan seluas 4.277.964,39 ha (49,75%) merupakan hutan produksi

konversi. Luas lahan kritis dalam kawasan hutan berdasarkan tata guna hutan di

Provinsi Riau pada tahun 2012 tercatat seluas 1.2 juta ha dengan lokasi terluas ada

di Kabupaten Indragiri Hilir 229.319,24 ha (19,18%) diikuti Kabupaten Kampar

seluas 181.291,18 ha (15,16%) dan Kabupaten Rokan Hilir seluas 143.983,50 ha

(12,04%) (Badan Pusat Statistika, 2014).
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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. Kegiatan-kegiatan

tersebut sekarang ini sedang semarak dilakukan, bahkan dapat dikatakan telah

mencapai ‘booming-nya’. Frekuensi kebakaran 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).

2.2. Kebakaran Hutan

Kebakaran adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan

fenomena fisik yang dihasilkan oleh kombinasi aliran oksigen dengan bahan

bakar, yang dicirikan dengan adanya panas, sinar dan api (Nurlaili, 2003).

Kebakaran hutan adalah suatu peristiwa kebakaran, baik alami maupun oleh

perbuatan manusia, yang ditandai dengan penjalaran api dengan bebas serta

mengkonsumsi bahan bakar hutan yang dilaluinya (Adinugroho et al., 2004).

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 & Nurhaedah, 2010). Segitiga api tersebut dalam kenyataan di

lapangan antara faktor satu dengan faktor yang lain saling mendukung dan

bersifat sinergis. Akan tetapi, kecenderungan penyebab utama  proses  kebakaran

adalah  faktor  manusia,  yaitu  melalui aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan

secara sengaja dan terencana (Subadi, 2000).

Kebakaran hutan menimbulkan deforestasi yang paling besar dibanding

faktor-faktor perusak lainnya dalam waktu singkat. Demikian juga halnya dengan

kebakaran pada hutan gambut (Rianawati, 2005). Kebakaran di hutan gambut

pada umumnya diawali kebakaran permukaan kemudian diikuti kebakaran bawah

dan tajuk. Kebakaran di bawah permukaan ini sulit untuk diamati sehingga tanpa

diduga dapat menyebar kemana-mana dan kebakaran ini dapat berlangsung lama

sampai berbulan-bulan apabila tidak dilakukan pemadaman ataupun turun hujan
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yang lebat dan berlangsung lama (Rachmawati, 2008). Kebakaran bawah (Ground

fire) adalah kebakaran yang membakar bahan organik di bawah permukaan tanah,

pada umumnya berupa serasah atau humus dan gambut yang kering. Peristiwanya

biasanya diawali dengan kebakaran di permukaan yang kemudian menyebar

secara perlahan ke seluruh bagian bawah lapisan permukaan tanah dan sangat sulit

untuk dikendalikan (Adinugroho et al., 2004).

Kebakaran hutan telah menjadi masalah tahunan yang serius di Provinsi

Riau, terutama pada musim kemarau. Pusat Data Informasi dan Humas Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan area yang terbakar di

Riau meliputi sekitar 2,398 hektar kawasan konservasi yang terdiri atas 922,5

hektar Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, 373 hektar Suaka Margasatwa

Kerumutan, 80,5 hektar Taman Wisata Alam Sungai Dumai, 95 hektar Taman

Nasional Tesso Nilo, 9 hektar Cagar Alam Bukit Bungkuk, dan 867,5 hektar area

penggunaan non-kawasan hutan terbakar. Sebanyak 75 persen titik kebakaran

terjadi di lahan gambut (Qodriyatun, 2014).

2.3. Dampak Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya terjadi di lahan kering tetapi

juga di lahan basah seperti pada lahan dan hutan gambut, terutama pada musim

kemarau, dimana lahan basah tersebut mengalami kekeringan. Pembukaan lahan

gambut berskala besar dengan membuat saluran atau parit telah menambah resiko

terjadinya kebakaran disaat musim kemarau. Pembuatan saluran atau parit telah

menyebabkan hilangnya air tanah dalam gambut sehingga gambut mengalami

kekeringan yang berlebihan dimusim kemarau dan mudah terbakar. Terjadinya

gejala kering tidak balik (irreversible drying) dan gambut berubah sifat seperti

arang menyebabkan gambut tidak mampu lagi menyerap hara dan menahan air

(Adinugroho et al., 2004).

Kebakaran hutan mempunyai dampak yang sangat merugikan baik untuk

skala lokal, regional maupun global, diantaranya berpengaruh  terhadap hilangnya

keanekaragaman hayati, meningkatnya pemanasan global, berkurangnya kualitas

kesehatan dan kesempatan berusaha atau pemenuhan kebutuhan hidup bagi

masyarakat (Rianawati, 2005). Menurut pendapat Darwiati & Nurhaedah (2010)
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kebakaran hutan merupakan penyebab kerusakan dan pencemaran terhadap

lingkungan hidup baik pada skala nasional maupun lintas batas negara.

Kebakaran gambut secara hakekatnya sangat merusak tanah organik

(gambut) karena menghilangkan gambut dan menghilangkan vegetasi hutan

sehingga produksi bahan organik pembentuk gambut berhenti. Pemulihan gambut

yang rusak memerlukan waktu ratusan bahkan ribuan tahun (Holisudin, 2002 cit.

Wasis, 2003). Kebakaran lahan gambut lebih berbahaya dibandingkan kebakaran

pada lahan kering (tanah mineral). Selain kebakaran vegetasi di permukaan,

lapisan dalam gambut juga terbakar dan bertahan lama, sehingga menghasilkan

asap tebal akibat terjadi pembakaran tidak sempurna. Kedalaman lapisan gambut

terbakar rata-rata 22,03 cm (variasi antara 0-42,3 cm) (Limin, 2006).

Dampak lain yang ditimbulkan dengan adanya kebakaran hutan yaitu

terjadinya pencemaran udara karena munculnya polutan asap dan debu yang

melayang di udara dalam waktu yang relatif lama dan dalam area wilayah yang

sangat luas sehingga terjadi polusi udara yang terakumulasinya debu dan asap

(Lestari, 2000). Kebakaran hutan juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang

berasal dari gas CO2 dan H2O (Slamet & Heryanto, 2006). Dengan adanya efek

rumah kaca, maka suhu rata-rata di permukaan bumi naik 33 °C lebih tinggi

(Rahmayanti, 2007). Pada kejadian kebakaran berskala besar di tahun 1997-1998,

diestimasi sekitar 10 juta ha lahan yang rusak atau terbakar sekaligus melepaskan

emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 0,81-2,57 gigaton karbon ke atmosfer

(setara dengan 13-40% total emisi karbon dunia yang dihasilkan dari bahan bakar

fosil per tahunnya) yang berarti menambah kontribusi terhadap perubahan iklim

dan pemanasan global. Tercatat sekitar 70 juta orang di 6 negara di ASEAN

terganggu kesehatannya karena menghirup asap dari kebakaran di Indonesia pada

tahun 1997-1998 (Adinugroho et al., 2004).

2.3.1. Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Sifat Fisik Tanah Gambut

Kebakaran hutan berdampak pada kesuburan tanah. Sifat fisika tanah

berubah dengan rusaknya struktur tanah sehingga menurunkan infiltrasi dan

perkolasi tanah (Widyasari, 2008). Kebakaran hutan terhadap fisik tanah gambut

akan mengakibatkan struktur tanah menjadi kolaps dan menyebabkan densitas

tanah meningkat serta terjadi penurunan porositas tanah sehingga tanah menjadi
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lebih kompak, dimana porositas tanah normal umumnya berada pada kisaran

30-60%. Dengan terbakarnya lapisan permukaan tanah terutama pada kejadian

kebakaran dengan tingkat kebakaran yang besar maka suhu tanah akan meningkat

dan dapat mencapai 200 oC, selain itu kelembaban menjadi menurun sehingga

kandungan air dalam tanah menjadi menurun dan kerapatan tanah menjadi

meningkat. Dengan menurunnya kadar air bahkan sampai hilangnya rongga air

dalam tubuh tanah menjadi kosong sehingga Bulk density menjadi meningkat

(Depari et al., 2009).

Noor (2010) mengatakan bahwa dampak kebakaran lahan gambut

menimbulkan degradasi perubahan fisik lahan gambut yaitu (a) perubahan

topografi dengan terbentuknya lubang-lubang; (b) penurunan muka air tanah

(subsidence); (c) gambut menjadi kering tak balik (irreversible drying);

(d) gambut menjadi benci air; (e) penurunan kemampuan menahan hara atau

pupuk dan (f) daya hantar air horizontal meningkat karena porositas meningkat.

Menurut Darwiati & Nurhaedah (2010) dampak kebakaran juga akan

menyebabkan penurunan kualitas fisik tanah gambut setelah dibakar ditandai

dengan meningkatnya kepadatan tanah, penurunan porositas total, penurunan

kadar air dan penurunan permeabilitas tanah.

2.4. Lahan Gambut

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem yang sangat spesifik dengan

kondisi yang selalu tergenang air. Lahan gambut umumnya  disusun oleh sisa-sisa

vegetasi yang terakumulasi dalam waktu yang cukup lama dan membentuk tanah

gambut (Husen et al., 2012). 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 (Widiyati & Rostiwati, 2010). Lahan gambut

juga merupakan lahan yang memilki lapisan tanah yang kaya akan bahan organik

(C-organik >18%) dengan ketebalan 50 cm atau lebih. Bahan organik penyusun

tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna

karena kondisi lingkungan jenuh air dan miskin hara (Sitanggang, 2013).
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Lahan gambut terkadang disebut rawa gambut, terbentuk dari tanaman-

tanaman yang tergenang air terurai secara lambat. Gambut yang terbentuk terdiri

atas berbagai bahan organik tanaman yang membusuk dan terdekomposisi pada

berbagai tingkatan. Tingkat dekomposisi atau kematangan gambut serta

kedalaman gambut sangat mempengaruhi kualitas lahan gambut (Saragih, 2009),

karena dibentuk dari bahan, kondisi lingkungan dan waktu yang berbeda. Tingkat

kematangan gambut bervariasi, 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 atau dekomposis bahan

organik, 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 keadaan 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 dengan 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) (Najiyati et al., 2005).

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 et al., 2011). Gambut saprik mempunyai

kemampuan menyimpan air lebih kecil, tetapi mempunyai daya pegang air (water
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holding capacity) yang lebih kuat dibandingkan gambut hemik atau fibrik dan

sebaliknya. Oleh karena itu gambut fibrik mempunyai risiko kekeringan lebih

besar dibandingkan gambut hemik atau saprik. Gambut tebal kebanyakan

didominasi gambut fibrik-hemik, sebaliknya gambut dangkal dan tipis didominasi

gambut saprik (Mulyani & Noor, 2011).

Gambut di Indonesia umumnya dikategorikan pada tingkat kesuburan

oligotropik, yaitu gambut dengan tingkat kesuburan yang rendah. Kesuburan

gambut oligotropik ini dijumpai pada gambut ombrogen yaitu gambut pedalaman

yang terdiri dari gambut tebal dan miskin unsur hara sedangkan pada gambut

pantai pada umumnya tergolong ke dalam gambut eutropik, yaitu gambut yang

subur yang kaya akan bahan mineral dan basa-basa serta unsur hara yang lainya.

Gambut yang relatif subur biasanya adalah gambut yang tipis dan dipengaruhi

oleh sedimen sungai atau laut (Agus & Subiksa, 2008). Kesuburan alami tanah

gambut sangat beragam tergantung pada ketebalan lapisan tanah gambut dan

tingkat dekomposisi, komposisi tanaman penyusun gambut, tanah mineral yang

berada dibawah lapisan tanah gambut (Rahmayanti, 2007).

Indonesia merupakan negara ke-empat di dunia terluas dalam memiliki

lahan gambut setelah Kanada (170 juta hektar), Rusia (150 juta hektar) dan

Amerika Serikat (40 juta hektar). Luas lahan gambut di Indonesia antara 17-20

juta hektar atau 50% dari luas gambut tropika di dunia. Luas gambut di Indonesia

mencapai 20,96 juta hektar, terdiri atas lahan bergambut (tebal <50cm) 1,06 juta

hektar dan lahan gambut (tebal 50 cm - >4 m) 19,90 juta hektar (Noor, 2010).

Lahan gambut terluas terdapat di Pulau Sumatera, yaitu 6.436.649 ha,

terdiri dari gambut dangkal (50-100 cm) seluas 1.767.303 ha, gambut sedang

(101-200 cm) seluas 1.707.827 ha, gambut dalam (201-400 cm) seluas 1.242.959

ha, dan gambut sangat dalam (>400 cm) seluas 1.718.560 ha. Sebaran lahan

gambut terluas di Sumatera terdapat di Provinsi Riau yaitu seluas 3.867.413 ha

atau 60,08% dari luas total gambut Sumatera, dengan kedalaman gambut terluas

adalah gambut sangat dalam 1.611.114 ha, kemudian gambut sedang 908.553 ha,

gambut dalam 838.538 ha dan gambut dangkal 509.209 ha  (Husen et al., 2012).
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2.5. Karakteristik Sifat Fisik Tanah Gambut

2.5.1. Kedalaman Gambut

Noor (2010) mengatakan 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 et al., 2011).

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 et al., 2011).

2.5.2. Kedalaman Muka Air Tanah

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, muka air tanah pada level kedalaman optimal

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

Kedalaman muka air pada tanah gambut dengan kondisi penutup lahannya

merupakan hutan alami menunjukkan muka air tanah masih tergolong tinggi atau

dekat dengan permukaan, yaitu berkisar 0,15 m. Gambut yang mempunyai

kedalaman lebih dangkal mempunyai kedalaman muka air tanah yang lebih

rendah dibandingkan pada gambut dalam, meskipun kondisi penutupan lahannya

berupa hutan. Hal ini karena pada gambut yang relatif tipis tentunya kemampuan

untuk menahan air akan lebih kecil dibandingkan pada gambut dalam

(Soewandita, 2008).
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2.5.3. Warna Tanah Gambut

Warna tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah yang lebih banyak

digunakan untuk pendeskripsian karakter tanah, karena tidak mempunyai efek

langsung terhadap tetanaman 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

tetapi campuran kelabu, cokelat dan bercak (rust), kerap kali 2-3 warna terjadi

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

Tanah gambut mempunyai warna khas, yaitu coklat kelam atau sangat

hitam kalau basah. Walaupun bahan asal mungkin 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).

2.5.4. Kematangan Gambut

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, gambut hemik

(setengah matang) adalah gambut setengah lapuk, sebagian bahan asalnya masih

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

asalnya masih bisa dikenali (Agus & Subiksa, 2008).

Untuk membedakan tingkat kematangan atau pelapukan tanah gambut

adalah dengan memperhatikan warna. Jenis tanah gambut fibrik akan

memperlihatkan warna hitam muda (agak terang), kemudian disusul hemik

dengan warna hitam agak gelap dan seterusnya saprik berwarna hitam gelap

(Subiksa & Wahyunto, 2011). 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 et al., 2011).
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2.5.5. Bulk Density

Bulk density menunjukkan berat tanah kering per satuan volume tanah

(termasuk pori-pori tanah) (Tolaka et al., 2013). Bulk density tanah gambut

beragam antara 0,01 g/cm3-0,20 g/cm3, tergantung pada kematangan bahan

organik penyusunnya. Bulk density yang rendah dari gambut ini memberikan

konsekuensi rendahnya daya tumpu tanah gambut. Makin rendah kematangan

gambut (mentah), maka makin rendah nilai Bulk density (Widyasari, 2008).

Menurut Ratmini (2012) Bulk density 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). Bulk density berguna

untuk evaluasi terhadap kemungkinan akar menembus tanah. Pada tanah-tanah

dengan Bulk density yang tinggi, maka akar tanaman akan sulit menembus lapisan

tanah tersebut. Nilai Bulk density 1,46 g/cm3 sampai 1,60 g/cm3 akan menghambat

pertumbuhan akar karena tanahnya memadat dan oksigen kurang tersedia sebagai

akibat berkurangnya ruang atau pori tanah. Disamping itu, juga dapat disebabkan

karena kadar liat dilapisan bawah lebih tinggi sehingga tanah pada lapisan

tersebut  lebih  padat (Tolaka et al., 2013).

2.5.6. Kada 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, 2003).

Peningkatan temperatur tanah yang cukup tinggi akibat panas yang

ditimbulkan dari pembakaran menyebabkan tanah mengembang sehingga daya

ikat tanah terhadap air menurun dan menyebabkan kadar air tersedia menurun.

Dengan mengembangnya tanah, keutuhan pori-pori tanah akan terganggu, jumlah

pori-pori menjadi menurun dan air tersedia yang diikat pori-pori mikro juga akan

menurun (Kusuma, 2001).

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
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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 &

Nurhaedah, 2010).


