
PENDAHULUA N

I.1. Latar Belakang

Keterbatasan lahan produktif menyebabkan ekstensifikasi pertanian

mengarah pada lahan-lahan marjinal. Lahan gambut adalah salah satu jenis lahan

marjinal yang dipilih, terutama oleh perkebunan besar, karena relatif lebih jarang

penduduknya sehingga kemungkinan konflik tata guna lahan relatif kecil (BB

Litbang SDLP, 2008). Namun karena variabilitas lahan ini sangat tinggi, baik dari

segi ketebalan gambut, kematangan maupun kesuburannya, tidak semua lahan

gambut masih berupa tutupan hutan dan menjadi habitat bagi berbagai spesies

fauna dan tanaman langka (Agus dan Subiksa, 2008).

Perluasan pemanfaatan lahan gambut meningkat pesat di beberapa propinsi

yang memiliki areal gambut luas, seperti Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan

Tengah. Antara tahun 1982 sampai 2007 telah dikonversi seluas 1,83 juta ha atau

57% dari luas total hutan gambut seluas 3,2 juta ha di Provinsi Riau. Laju

konversi lahan gambut cenderung meningkat dengan cepat, sedangkan untuk

lahan non gambut peningkatannya relatif lebih lambat (WWF, 2008).

Konversi lahan gambut akan mengganggu semua fungsi ekosistem lahan

gambut tersebut termasuk keberadaan mikroorganisme gambut layak untuk

dijadikan areal pertanian. Dari 18,3 juta ha lahan gambut di pulau-pulau utama

Indonesia, hanya sekitar 6 juta ha yang layak untuk pertanian tanahnya.

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).

Keanekaragaman mikroba tanah sudah dipandang sebagai sumber daya

kehidupan dan penghidupan manusia, hewan dan tanaman, khususnya yang

berhubungan dengan sumber daya hayati dan lingkungan. Keberadaan mikroba

tanah efektif sebagai biofertilizer dalam suatu lingkungan. Terdapat tiga golongan

mikroba di dalam tanah yaitu golongan mikroba yang selalu tetap didapatkan di

dalam tanah dan tidak tergantung kepada pengaruh-pengaruh lingkungan luar

yang disebut golongan autochthonous. Golongan mikroba yang kehadirannya di

dalam tanah diakibatkan oleh adanya pengaruh-pengaruh luar yang baru seperti

penambahan bahan – bahan organik dan pemupukan yang disebut golongan

zimogenik dan golongan mikroba yang kehadirannya bersamaan dengan adanya

penambahan secara buatan atau disengaja, seperti inokulasi leguminosa, atau yang

tidak secara disengaja, seperti dalam kasus unsur-unsur penghasil penyakit

tanaman dan hewan, organisme-organisme ini kemungkinan segera mati atau

kemungkinan pula bertahan untuk sementara waktu setelah berada di dalam tanah

yang disebut golongan transient.

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 jenis fungi pada tanah gambut, perlu dieksplorasi

dan diidentifikasi jenis-jenis fungi tanah gambut dalam rangka mempercepat

proses dekomposisi bahan organik. Dari uraian di atas, penulis ingin melakukan

penelitian tentang identifikasi jenis-jenis fungi pada tanah gambut. Dengan

demikian akan dapat mengetahui jenis-jenis fungi apa saja yang terdapat pada

tanah gambut dan dapat sebagai pendukung dalam pengelolaan tanah gambut agar

lebih baik lagi.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui populasi dan genus fungi di

lahan gambut, pada kedalaman 0, 50, 100, 150 dan 200 cm

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah untuk menyajikan informasi tentang fungi-

fungi yang terdapat pada tiap kedalaman tanah gambut yang belum diolah dan

sebagai informasi bagi pihak yang membutuhkan dalam pengolahan lahan

gambut.




