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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki areal gambut terluas di zona

tropis, yakni mencapai 70% (Wahyunto & Subiksa, 2011). Wibowo (2009),

menyatakan luas gambut Indonesia mencapai 21 juta ha, yang tersebar di pulau

Sumatera (35%), Kalimantan (32%), Papua (30%), dan pulau lainnya (3%).

Provinsi Riau memiliki lahan gambut terluas di Sumatera, yakni mencapai

56,1% (Wahyunto & Heryanto, 2005). Suwondo (2002) menambahkan gambut

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

yang bisa dikembangkan menjadi lahan pertanian.

Lahan gambut merupakan lahan yang kaya akan bahan organik, namun

proses pelapukanyan belum terjadi secara sempurna. Pada kondisi alami lahan

gambut menjadi habitat bagi beberapa jenis flora dan fauna (Agus & Subiksa,

2008). Lahan gambut juga berfungsi sebagi penyimpan cadangan carbon sebesar

30-70 kg/m3 dan penyangga hidrologi di areal sekitarnya karena mampu

menyerap air 13 kali lipat dari berpatnya (Agus et.al., 2011).

Menurut Utama & Handoko (2007), pemanfaatan lahan gambut sebagai

lahan pertanian termasuk perkebunan memerlukan perhatian khusus dan

majenaman pertanian yang tepat. Hal ini karena pengembangan pertanian  sangat

tergantung pada status kesuburan tanah. Konversi lahan gambut yang menjadi

lahan perkebunan akan berdampak pada ekosistem gambut asli. Kerusakan

ekosistem berpengaruh terhadap lingkungan mulai dari polusi gas rumah kaca,

banjir, kekeringan hingga hilangnya keanekaragaman hayati ( Agus et al., 2011).
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Pembukaan lahan gambut dengan cara membuat saluran drainase akan

menyebabkan penurunan muka air tanah dan perubahan ekosistem. Perubahan

ekositem ini mengakibatkan perubahan karakteristik dan sifat fisik, kimia dan

biologi tanah. Sutarta et al. (2006), menerangkan kesalahan dalam pembuatan

drainase akan menyebabkan gambut menjadi kering permanen. Lapisan bawah

gambut yang dominan berupa lempung marine atau pasir umumnya mengandung

pirit (FeS2), pada kondisi aerob maka akan terbentuk asam sulfat dan senyawa

besi yang bersifat racun bagi tanaman.

Kemajuan teknologi dan sistem budidaya kelapa sawit yang terus

berkembang turut mendukung pekembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang

bukan hanya pada lahan mineral namun telah masuk pada lahan gambut (Lubis,

(1993) ; Latif 2006). Hutan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa

sawit mengakibatkan perubahan sifat kimia tanah seperti, pH, KTK, C-organik

dan N-total. Perubahan sifat kimia ini diduga karena karakteristik kelapa sawit

yang memiliki sifat boros air dan unsur hara ( Oksana et al. 2012). Penentuan

tingkat kesuburan pada lahan gambut dapat dilakukan dengan melakukan analisis

sifat kimia tanah. Analisis sifat kimia tanah tersebut meliputi analisis kandungan

unsur utama seperti N dan P, tingkat kemasaman (pH), kapasitas tukar kation

(KTK), kandungan bahan organik (C/N), kation basa (K, Ca, Mg, Na) dan

kandungan asam organik (Jumin, 1998).

Berdasarkan keterangan diatas maka penelitian ini perlu dilakukan untuk

mengkaji seberapa jauh perubahan sifat kimia tanah gambut yang dikonversi

menjadi perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini meliputi analisis C-organik,

N-total, P-tersedia,  pH, KTK dan basa yang dapat ditukar (Ca, Mg, Na, dan K).
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1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan sifat kimia tanah

gambut yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit pada usia 6 dan 26

tahun setelah tanam.

1.3. Manfaat

1. Sebagai informasi mengenai perubahan sifat kimia tanah pada lahan gambut

yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

2. Sebagai rekomendasi kepada petani, pelaku usaha dan pemerintah dalam

pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit di lahan gambut.


