
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki lahan gambut terluas di antara negara tropis, yaitu

sekitar 21 juta ha, yang tersebar terutama di Sumatera, Kalimantan dan Papua (BB

Litbang SDLP, 2008 dalam Agus & Subiksa, 2008). Perluasan pemanfaatan lahan

gambut meningkat pesat di beberapa provinsi yang memiliki areal gambut luas,

seperti Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Namun karena

variabilitas lahan ini sangat tinggi, baik dari segi ketebalan gambut, kematangan

maupun kesuburannya, tidak semua lahan gambut layak untuk dijadikan areal

pertanian. Faktor pembatas utama adalah kondisi media perakaran dan unsur hara

yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman. (Agus & Subiksa, 2008).

Tanah gambut terdapat di cekungan, depresi atau bagian-bagian terendah

di pelimbahan dan menyebar di dataran rendah sampai tinggi. Paling dominan dan

sangat luas adalah lahan gambut yang terdapat di lahan rawa di dataran rendah

sepanjang pantai. Lahan gambut sangat luas umumnya menempati depresi luas

yang menyebar diantara aliran bawah sungai besar dekat muara, dimana gerakan

naik turunnya air tanah dipengaruhi pasang surut harian air laut. Penyebaran lahan

gambut secara dominan terdapat di pantai timur pulau Sumatera, pantai barat dan

selatan pulau Kalimantan dan pantai selatan dan utara pulau Irian Jaya.

Penyebaran dan data luas gambut di Indonesia yang lebih pasti dan akurat belum

dapat dipastikan. Terkecuali Sumatera yang gambutnya secara relatif telah banyak

diteliti selama berlangsungnya Proyek Pembukaan Pasang Surut 1969-1984

(Subagyo,1996).



Kondisi  lahan  gambut  kaya  senyawa  organik  namun  sedikit  unsur

hara.  Ketersediaan  senyawa organik  yang  tinggi di  lahan gambut merupakan

modal yang tersimpan  dan  dapat  dibebaskan  dalam  bentuk  unsur  dengan

menggunakan  jasa mikroba  tanah. Fungi, bakteri atau jenis-jenis protozoa

merupakan  mikroba  tanah yang dapat menguraikan senyawa organik menjadi

unsur hara, dengan ketersediaan unsur hara maka pertumbuhan tanaman semakin

baik. Fungi juga dapat dibuat starter yang dapat dijadikan sebagai pupuk hayati

untuk merehabilitasi lahan gambut. Penggunaan fungi selain murah juga tidak

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan juga berkelanjutan

(Yuleli, 2009).

Mikroba tanah sebagian besar terdiri dari bakteri, fungi, dan mikroalgae

yang jumlahnya mencapai 320.000-200.000.000setiap gram tanah. Kehadiran

mikroorganisme dapat menguntungkan dan dapatmerugikan. Mikroba tanah dapat

menguntungkan bila kehadirannya berperan dalam siklus mineral, fiksasi

nitrogen, perombakan residu pestisida, proses humifikasi, proses penyuburan

tanah, perombakan limbah berbahaya, biodegradasi, bioremidiasi, mineralisasi

dan dekomposisi (Campbel et. Al., 2003) Secara tidak lansung mikroba tanah

mempunyai nilai baik dalam menyuburkan tanah seperti pengelola endapan

mineral dan proses pencucian/pemurnian mineral yang nantinya akan berdampak

positif bagi perkembangan ekonomi pertanian.

Kelompok mikroba tersebut memiliki peran masing-masing di dalam tanah

terutama dalam daur unsur organik yang penting dalam kehidupan. Terdapat lebih

kurang 2000 jenis bakteri dan 50 jenis fungi yang terkait dengan proses

perombakan selulosa pada pengomposan. Proses pembuatan kompos merupakan



sistem kerja sama beberapa mikroba pemecah selulosa yang mempunyai ragam

sifat fisiologis. Beberapa mikroba tersebut dapat dijumpai di alam, khususnya

fungi (Widawati, 2005).

Mengingat pentingnya peran mikroorganisme tanah khususnya fungi,

dalam proses dekomposisi bahan organik pada tanah gambut dan masih relatif

terbatasnya informasi mengenai populasi fungi pada tanah gambut. Dari

keterangan diatas timbul keinginan penulis ingin melakukan penelitiantentang

populasi fungi pada tanah gambut dan dapat sebagai data pendukung dalam

pengelolaan tanah gambut agar lebih baik lagi.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat populasi Jamur

(fungi) yang berada di tanah gambut yang mempunyai tipe penggunaan lahan dan

kedalaman yang berbeda.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Mendapatkan informasi tentang populasi jamur yang berada ditanah gambut

yang mempunyai tipe penggunaan lahan yang berbeda.

2. Sebagai data acuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan

tanah, sehingga diketahui cara yang lebih efektif dan efisien untuk

meningkatkan kesuburan tanaman.


