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II. TINJAUAN PUSTAKA

1.1. 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. Gambut tersusun berlapis, membentuk susunan hingga ketebalan

belasan meter (Kaat et al., 2008).

Indonesia mempunyai lahan gambut terbesar keempat di dunia setelah

Kanada (170 juta ha), Rusia (150 juta ha) dan Amerika Serikat (40 juta ha).

Immirizi & Maltby (1992) cit. Wibowo (2009) menyatakan Indonesia memiliki

luas lahan gambut sekitar 21 juta ha. Sumatera memiliki lahan gambut sekitar 7,2

juta hektar lahan yang terpusat di  Riau sebesar 56,1% dengan luas 4,044 juta ha

(Wahyunto dan Heryanto, 2005). Lahan gambut Indonesia saat ini berupa lahan

pertanian dan perkebunan, hutan campuran, hutan sekunder bekas tebangan,

semak belukar dan padang rumput rawa (Istomo, 2008).

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 et al. (2012) menambahkan gambut

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

yang bisa dikembangkan menjadi lahan pertanian.

Agus et al. (2011) menyatakan 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).
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1.2. Karakteristik Kimia Lahan Gambut

Lahan gambut memiliki karakteristik sifat kimia yang bervariasi

tergantung pada tingkat kesuburan, kematangan, kedalaman lapisan, jenis bahan

organik pembentuknya dan jenis lapisan dibawahnya. Karakteristik ini yang

membedakannya dengan tanah mineral, sehingga membutuhkan penanganan

khusus dalam pengelolaannya.

Gambut ombrogen dominan memiliki tingkat kesuburan yang rendah

dibanding dengan gambut topogen, hal ini karena gambut ombrogen tidak

mendapat pengkayaan mineral (Alwi, 2006).

Pengukuran sifat kimia gambut dalam menilai tingkat kematangan

menunjukan keragaman yang sangat tinggi, hal ini dipengaruhi oleh proses

transformasi bahan kimia yang ada dalam gambut. Sifat kimia tanah gambut dapat

meningkat seiring terjadinya perombakan bahan organik (Kurnain, 2010).

1.2.1. Keasaman Tanah (pH)

Reaksi tanah yang penting adalah masam, netral atau alkalin. Hal tersebut

didasarkan pada jumlah ion H+ dan OH- dalam larutan tanah. Reaksi tanah yang

menunjukkan sifat kemasaman atau alkalinitas tanah yang dinilai berdasarkan

konsentrasi H+ dan dinyatakan dengan nilai pH. Nilai pH berkisar dari 0-14

dengan pH 7 disebut netral sedangkan pH kurang dari 7 disebut masam dan pH

lebih dari 7 disebut alkalis. Walaupun demikian pH tanah umumnya berkisar dari

3,0-9,0. Di Indonesia pada umumnya tanah bereaksi masam dengan pH berkisar

antara 4,0 – 5,5 sehingga tanah dengan pH 6,0 – 6,5 sering telah dikatakan cukup

netral meskipun sebenarnya masih agak masam.

Bila dalam tanah ditemukan ion H+ lebih banyak dari OH-, maka disebut

masam (pH <7). Bila ion H+ sama dengan ion OH- maka disebut netral (pH=7),

dan bila ion OH- lebih banyak dari pada ion H+ maka disebut alkalin atau basa

(pH >7) (Hakim et al., 1986). Pengukuran pH tanah dapat memberikan keterangan

tentang kebutuhan kapur, respon tanah terhadap pemupukan, proses kimia yang

mungkin berlangsung dalam proses pembentukan tanah, dan lain-lain

(Hardjowigeno, 2003). Menurut Hakim et al. (1986) faktor yang mempengaruhi

pH antara lain : kejenuhan basa, sifat misel (koloid), macam kation yang terjerap.
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Tabel. 2.1.  Batasan Kisaran Nilai pH
No Nilai Ph Kategori
1 < 4,4 Sangat Masam (Ekstrim)
2 4,5-5,0 Sangat masam
3 5,1-6,5 Asam
4 6,6-7,3 Netral
5 7,4-8,4 Alkalin
6 8,8-9,0 Sangat Alkalin
7 > 9,1 Sangat Alkalin (Ekstrim)

Sumber: Purwowidodo (1998).

1.2.2. Kapasitas Tukar Kation

Kapasitas tukar kation (KTK) merupakan sifat kimia yang sangat erat

hubungannya dengan kesuburan tanah. Menurut Hardjowogeno (2007) tanah-

tanah dengan kandungan bahan organik atau kadar liat tinggi mempunyai KTK

lebih tinggi dari pada tanah-tanah dengan kandungan bahan organik rendah atau

tanah-tanah berpasir. Sekitar setengah dari Kapasitas Tukar Kation (KTK) berasal

dari bahan organik (Hakim et al., 1986).

Nilai tukar kation pada tanah gambut dominan sangat tinggi (90-200

cmol(+) kg-1). Nilai negatif ini disebabkan karena muatan negatif bergantung pada

pH yang sebagian besar dari gugus karboksil dan hidrosil dari fenol. Muatan

negatif gambut sepenuhnya bergantung pada nilai pH, dimana bila nilai pH

ditingkatkan maka akan secara otomatis nilai KTK akan naik. Gambut ombrogen

di Indonesia sebagian besar nilai tukar kationnya ditentukan oleh fraksi lignin dan

senyawa humat. Gambut di daerah pedalaman Kalimantan Tengah dan pantai

timur Riau memiliki nilai kb < 10% (Hartatik et al., 2011).

Tabel 2.2. Batasan kisaran nilai kapasitas tukar kation

No
Nilai KTK

Kategori
(cmol/kg)

1 < 5 Sangat rendah
2 5-16 Rendah
3 17-24 Sedang
4 25-40 Tinggi
5 >40 Sangat tinggi

Sumber: Sulaeman et al (2005).

1.2.3. C-organik

Bahan organik adalah segala bahan-bahan atau sisa-sisa yang berasal dari

tanaman, hewan dan manusia yang terdapat di permukaan atau di dalam tanah
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dengan tingkat pelapukan yang berbeda (Hasibuan, 2006). Bahan organik

merupakan bahan pemantap agregat tanah yang baik.

Lahan gambut memiliki cadangan karbon yang sangat tinggi yakni sebesar

60% dan kandungan C-organik > 12% pada kedalaman 50 cm. Cadangan karbon

tanah gambut dipengaruhi oleh tingkat ketebalan, kematangan dan kadar abu

gambut. Ketebalan gambut merupakan indikator cadangan karbon, semakin tinggi

tingkat ketebalan gambut semakin tinggi kandungan karbon yang terdapat

didalamnya.

Tabel. 2.3. Kriteria nilai kandungan C-organik tanah

No
Nilai C-organik

Kategori
%

1 < 1 Sangat rendah
2 1-2 Rendah
3 2-3 Sedang
4 3-5 Tinggi
5 >5 Sangat tinggi

Sumber: Sulaeman et al (2005).

1.2.4. N-total

Unsur hara N merupakan unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman

dalam jumlah yang besar. Sebagian besar kebutuhan N pada tanaman dicukupi

dari perlakuan pemupukan yang diberikan. Hal ini terjadi karena lebih dari 90%

nitrogen dalam tanah  biasanya dalam bentuk N-organik dalam jumlah yang relatif

kecil dan dalam bentuk ammonium dan nitrat, sehingga bisa tersedia bagi tanaman

(Winarso, 2005). Unsur hara N-total memiliki peranan yang sangat penting dalam

pertumbuhan tanaman terutama pada fase vegetatif. N-total merupakan jumlah

keseluruhan N yang tersedia dalam tanah.  Nitrogen terdiri atas beberapa tingkat

valiensi yang tergantung pada kondisi lingkungan mikro dalam tanah (Mindawati

et al., 2010).

Unsur Nitrogen penting bagi tanaman dan dapat disediakan oleh manusia

melalui pemupukan. Nitrogen umumnya diserap oleh tanaman dalam bentuk NO3
-

dan NH4+ walaupun urea (H2NCONH2) dapat juga dimanfaatkan oleh tanaman

karena urea secara cepat dapat diserap melalui epidermis daun (Leeiwakabessy,

2003). Menurut  Hardjowigeno (2003) nitrogen di dalam tanah terdapat dalam

berbagai bentuk yaitu protein (bahan organik), senyawa-senyawa amino,
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amonium (NH4
+) dan nitrat (NO3

-). Bentuk N yang diabsorpsi oleh tanaman

berbeda-beda. Ada tanaman yang lebih baik tumbuh bila diberi NH4
+ ada pula

tanaman yang lebih baik diberi NO3
- dan ada pula tanaman yang tidak terpengaruh

oleh bentuk-bentuk N ini (Leiwakabessy, 2003).

Tabel. 2.4. Kriteria nilai kandungan N-total tanah

No
Nilai N-total

Kategori
%

1 < 0,1 Sangat rendah
2 0,1-0,2 Rendah
3 0,21-0,5 Sedang
4 0,51-0,75 Tinggi
5 >0,75 Sangat tinggi

Sumber: Sulaeman et al (2005).

1.2.5. P-total

Unsur hara P merupakan salah satu unsur hara makro bagi tanaman,

karena hara P dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tanaman setelah hara N. Unsur

P diserap oleh tanaman dari tanah dalam bentuk H2PO4
- dan atau HPO4

2-. Kadar

hara P yang tinggi akan menguntungkan bagi tanaman sehingga tanah-tanah

demikian cenderung subur. Jumlah P-tersedia dalam tanah ditentukan oleh

besarnya P dalam komplek jerapan (P-total) yang mekanisme ketersediaannya

diatur oleh pH dan jumlah bahan organik tanah (Winarso, 2005).

Menurut Hardjowigeno (2003) unsur-unsur P di dalam tanah berasal dari

bahan organik (pupuk kandang dan sisa-sisa tanaman), pupuk buatan (TSP dan

DS) dan mineral-mineral di dalam tanah (apatit). Tanaman dapat juga

mengabsorpsi fosfat dalam bentuk P-organik seperti asam nukleik dan phytin.

Bentuk-bentuk ini berasal dari dekomposisi bahan organik dan dapat langsung

dipakai oleh tanaman. Tetapi karena tidak stabil dalam suasana dimana aktifitas

mikroba tinggi, maka peranan mereka sebagai sumber fosfat bagi tanaman di

lapangan menjadi kecil.
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Tabel. 2.5. Kriteria nilai kandungan P-total tanah

No
Nilai P-total

Kategori
(mg/100g)

1 < 15 Sangat rendah
2 15 – 20 Rendah
3 21 – 40 Sedang
4 41 – 60 Tinggi
5 > 60 Sangat tinggi

Sumber: Balai Penelitian Tanah (2005).

1.2.6. Kalium (K)

Kalium merupakan unsur hara ketiga setelah nitrogen dan fosfor yang

diserap oleh tanaman dalam bentuk ion K+. Muatan positif dari kalium akan

membantu menetralisir muatan listrik yang disebabkan oleh muatan negatif nitrat,

fosfat, atau unsur lainnya. Hakim et al. (1986) menyatakan bahwa ketersediaan

kalium merupakan kalium yang dapat dipertukarkan dan dapat diserap tanaman

yang tergantung penambahan dari luar, fiksasi oleh tanahnya sendiri dan adanya

penambahan dari kaliumnya sendiri. Ketersediaan hara kalium di dalam tanah

dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu kalium relative tidak tersedia, kalium

lambat tersedia, kalium sangat tersedia.

Menurut Hardjowigeno (2007) unsur K dalam tanah berasal dari mineral-

mineral primer tanah (feldspar dan mika) dan pupuk buatan (ZK). Kalium

diabsorpsi oleh tanaman dalam bentuk K+, dan dijumlahkan dalam berbagai kadar

di dalam tanah. Bentuk dapat ditukar atau bentuk yang tersedia bagi tanaman

biasanya dalam bentuk pupuk K yang larut dalam air seperti KCl, K2SO4, KNO3,

K-Mg-Sulfat-dan pupuk-pupuk majemuk. Kebutuhan tanaman akan kalium cukup

tinggi dan akan menunjukkan gejala kekurangan apabila kebutuhannya tidak

tercukupi. Dalam keadaan demikian maka terjadi translokasi K dari bagian-bagian

yang tua ke bagian-bagian yang muda. Dengan demikian gejalanya mulai terlihat

pada bagian bawah dan bergerak ke ujung tanaman.
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Tabel. 2.5. Kriteria nilai kandungan K-total tanah

No
Nilai K-total

Kategori
(mg/100g)

1 < 10 Sangat rendah
2 11 – 20 Rendah
3 21 – 40 Sedang
4 41 – 60 Tinggi
5 > 60 Sangat tinggi

Sumber: Balai Penelitian Tanah (2005).

1.3. Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang menjadi primodana

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

menimbulkan permasalahan seperti terputusnya daur hara sistem siklus tertutup

karena adanya perubahan tegakan dan biomasa. Lahan yang digunakan sebagai

perkebunan kelapa sawit akan kehilangan unsur hara N, P, K, Ca dan Mg

sebanyak 192,5 kg/ha/tahun. Korelasi ini akan terjadi bila pengusaha perkebunan

tidak melakukan konservasi lahan sebagai pengganti unsur yang hilang (Pahan I,

2008).

1.4. Perkebunan Hutan Tanaman Industri

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 (Khairudin, 1994). Hutan tanaman pada saat ini memfokuskan
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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) 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.

Hutan tanaman industri (HTI) jenis Acacia crassicarpa merupakan

tanaman yang cukup mudah beradaptasi dengan lingkungan. Jenis Akasia yang

cocok dibudidayakan di lahan gambut. Tanaman ini berukurang kecil sampai

sedang, tinggi pohon ini mencapai 25 m (max 30 m). Batang tanaman lurus,

berdiameter antara 50-60 cm. Bantang tanaman ini berwarna cokelat gelap

keabuan, keras mempunyai alur vertical, bagaian dalam kulit berwarna merah dan

berserat. Acacia crassicarpa mulai berbunga pada umur 18 bulan setelah tanam,

produksi benih melimpah setelah 4 tanun. Benih matang pada 5-6 bulan setelah

berbunga (Orwa et al., 2009).

1.5. Alih Fungsi Lahan Gambut Menjadi Perkebunan

Alih fungsi lahan hutan sering ditandai dengan penanaman tanaman

monokultur yang biasanya dilakukan oleh petani komersial. Monokultur

merupakan penanaman satu komoditas yang sama pada satu lahan, sistem ini

bergantung pada pupuk, dan juga lebih rentan terhadap hama penyakit. Pertanian

monokultur menyebabkan mudahnya terjadi erosi tanah, hilangnya pohon

pelindung dan merosotnya kesuburan serta struktur tanah untuk jangka panjang

(Dumenford, 2006).

Konversi lahan gambut menjadi lahan perkebunan menyebabkan

penyusutan ketebalan sebesar 96 cm/tahun. Penyusutan ini mengakibatkan

perubahan takson pada tingkat ordo dari histosol menjadi entisol pada usia tanam

20-25 tahun (Prawito, 2011). Hasil penelitian Sunarti et al. (2008) menunjukkan
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bahwa aliran permukaan dan erosi pada tanah dengan tutupan hutan sekunder

lebih kecil dibandingkan dengan aliran permukaan dan erosi pada lahan usaha tani

karet dan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan tutupan permukaan lahan yang baik

oleh hutan menyebabkan sifat fisika tanahnya juga lebih baik dibandingkan

dengan lahan usaha tani karet dan kelapa sawit.

Menurut Rahutomo dan Sutarta (2001) 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 2.6 menerangkan salah satu sistem drainase lahan

gambut yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Tabel 2.6. Ukuran saluran drainase untuk perkebunan kelapa sawit di lahan
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.

Secara umum sistem drainase pada tanah gambut memiliki tiga saluran

yakni saluran primer atau saluran pembuangan yang  berfungsi mengeluarkan air

dari suatu areal tertentu, saluran sekunder atau saluran pengumpul yang berfungsi

mengumpulkan air dari suatu areal tertentu dan mengalirkannya ke pembuangan,

dan tersier atau saluran lapangan yang berfungsi menyekap air yang ada atau

mengalirkannya di permukaan tanah dengan ukuran masing-masing saluran yang

berbeda.


