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Pendahuluan 

Pendahuluan  
 

Gambut merupakan ekosistem yang sangat strategis dalam pengelolaan air tawar di Indonesia. Kubah gambut 
mempunyai peran sebagai waduk yang dapat menyimpan berjuta-juta kubik air hujan. Air tersebut akan melewati sungai 
sepanjang tahun yang sangat berguna untuk kehidupan masyarakat sekitarnya (Setiadi 2015). Pada kondisi alami, hutan rawa 
gambut terdiri atas tiga komponen utama, yaitu vegetasi, gambut dan hidrologi. Vegetasi memberikan input bahan organik 
dan dekomposisi merupakan keluaran dari sistem neraca karbon, sedangkan sistem hidrologi ditandai oleh simpanan yang 
relatif stabil di mana input dari curah hujan disetimbangkan oleh keluaran melalui evapotranspirasi dan aliran ke sungai.  

Aktivitas manusia yang berlebihan, seperti penebangan, pembukaan lahan gambut dengan pengeringan telah merusak 
ekosistem gambut tersebut. Bila vegetasi dihilangkan dari sistem maka input bahan organik hilang atau berkurang sementara 
keluaran melalui dekomposisi tetap berlangsung atau bahkan mengalami akselerasi. Akibat yang ditimbulkan adalah 
terjadinya subsidens dan pelepasan gas rumah kaca (GRK) baik melalui dekomposisi mikrobial maupun kebakaran. Bila lahan 
gambut didrainase maka keluaran pada neraca air meningkat, berakibat pada berkurangnya simpanan air tanah yang terlihat 
dengan turunnya muka air tanah. Dengan turunnya muka air tanah laju dekomposisi gambut meningkat. Akibat yang 
ditimbulkan adalah terjadinya subsidens dan pelepasan GRK baik melalui dekomposisi mikrobial maupun kebakaran 
(Hergoualc’h dan Verchot 2009). 

Upaya restorasi gambut telah dilakukan dengan pendekatan 3R (rewetting, revegetation, revitalization). Upaya 
rewetting dilakukan melalui pembangunan sekat kanal atau penimbunan kanal sehingga airn selalu dipertahankan 
menggenang dan membasahi gambut di sekitarnya. Upaya revegetation dilakukan dengan menanam lahan gambut dengan 
jenis-jenis yang lokal yang bernilai ekonomis dan konservasi. Upaya revitalization dilakukan dengan upaya menggerakan 
usaha masyarakat berbasis komoditas tanaman gambut potensial secara ekonomi serta mendorong kelembagaan 
pemasarannya yang berkelanjutan.  

Kegiatan revegetation pada kawasan gambut yang tipis,  berada di dekat pemukiman, dan statusnya berada di dalam 
penguasaan masyarakat/adat, maka revegetasi dapat memilih sistem budidaya berbasis masyarakat, seperti agroforestry. 
Agroforestry merupakan sistem penggunaan lahan secara terpadu, yang memiliki aspek ekologi, sosial dan ekonomi yang 
dilakukan melalui perpaduan antara pepohonan dengan tanaman semusim (pertanian) dan atau ternak (hewan) (Nair, 1983). 
Secara umum, agroforestry dapat didefinisikan sebagai praktik penggabungan pohon dengan tanaman tahunan dan kegiatan 
pertanian lainnya. Model pengembangan agroforestry mempunyai prospek yang cukup baik dalam  kontribusinya  terhadap  
produksi pangan dan peningkatan pendapatan petani sehingga mempermudah akses terhadap pangan disamping menjaga 
keamanan dan kelestarian hutan bersama masyarakat atau petani sekitar hutan. Praktik-praktik agroforestry yang sudah 
berkembang dicirikan oleh tingkat resiliensi yang tinggi dibandingkan dengan praktik-praktik yang berbasis pertanian dan 
kehutanan monokultur serta sebagai jalan tengah antara kepentingan produksi dan konservasi (Sabarnurdin et al. 2011). Salah 
satu pembatas dalam pengembangan sistem agroforestry adalah kompetisi cahaya matahari. Dampak naungan tanaman kayu 
akan membatasi pertumbuhan dan produktivitas tanaman semusim (Budiadi et al. 2012).  Berdasarkan kondisi tersebut, untuk 
mengoptimalkan penggunaan lahan di bawah tegakan perlu dikembangkan jenis tanaman yang mampu beradaptasi di bawah 
naungan dan kondisi lahan gambut, pola budidaya yang tepat, dan dukungan pasar yang berkelanjutan. 

Tulisan ini bertujuan untuk menyintesis hasil-hasil penelitian dan kegiatan agroforestry di lahan gambut yang dapat 
memberi gambaran teknis sehingga mampu diadopsi oleh pengguna atau masyarakat sekitar kawasan gambut. 
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1. Jenis-Jenis Tanaman 
Agroforestry di Lahan 

Gambut 

Topik 1                                                                                                                                                                                                                      Jenis-Jenis Tanaman Agroforestry di Lahan Gambut  

 
 

 
Agroforestry merupakan sistem budidaya yang 

menggabungkan tanaman kayu-kayuan atau tanaman tahunan 
dengan tanaman semusim (pertanian). Beberapa tanaman yang 
banyak dikembangkan dalam pola agroforestry di lahan gambut 
adalah sebagai berikut: 
 

1.1 Tanaman Kayu-kayuan atau Tanaman 
Tahunan 

 

1.1.1 Sagu (Metroxylon sagu)  
Sagu merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang  

berasal dari wilayah Indonesia bagian timur (Papua, Maluku, 
dan Sulawesi Tenggara) (Imelda 1980). Sagu merupakan salah 
satu jenis keluarga Arecaceae dengan penyebaran alami yang 
cukup luas, mulai dari Sumatera (Riau dan Jambi), Kalimantan 
Barat, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua (Rostiwati et al. 
2008). Tumbuh secara alami pada dataran rendah hingga 
ketinggian 300 m dpl, pada daerah rawa di pesisir pantai dan 
sepanjang aliran sungai yang tergenang. Sagu tumbuh pada 
tanah mineral, daerah rawa pasang surut, dan tanah gambut 
dengan kedalaman dangkal hingga sedang. Walaupun toleran 
terhadap air asin sampai tingkat salinitas tertentu, tetapi pohon 
sagu tumbuh lebih baik pada air tawar (Schuiling dan Flach 
1985). Tingkat produksi sagu basah tiap pohon di berbagai 
daerah di Indonesia bervariasi, dengan produksi terendah 150 
kg sampai yang tertinggi 400 kg sagu basah (Haryanto dan 
Pangloli 1992). Budidaya sagu di lahan gambut ditinjau dari 
aspek ekonomi dan sosial sangat layak untuk dikembangkan 
karena dapat menjadi sumber alternatif untuk pangan dan 
energi. 

 
1.1.2 Jelutung rawa (Dyera polyphylla) 

Jelutung rawa merupakan tanaman asli rawa gambut 
yang sudah banyak dibudidayakan oleh masyarakat petani 
hutan rawa gambut. Jelutung merupakan jenis penghasil getah 
atau lateks yang bernilai ekonomi sebagai sumber bahan baku 
permen karet dan kerajinan tangan. Kayunya dapat  digunakan 
sebagai bahan baku pensil dan furnitur. Tanaman ini termasuk 
tanaman cepat dengan riap diameter 2,0 – 2,5 cm/tahun dan riap 
tinggi 1,6 -1,8 m/tahun. Jelutung rawa asal Sumatera dan 
Kalimantan juga memiliki postur (habitus) pohon yang 
berbeda. Postur pohon jelutung rawa asal Sumatera lebih besar 
dan daun lebih lebar dibandingkan dengan jelutung rawa asal 
Kalimantan (Bastoni 2014). Cadangan karbon jelutung di lantai 
hutan alam dilaporkan rata –rata sebesar 80 t ha-1 (Joshi et al. 
2002). Budidaya jelutung rawa sangat diperlukan untuk 
mendukung program konservasi jenis ini karena jelutung 
merupakan salah satu jenis yang termasuk dalam kategori 
rentan (vulnerable-A1cd) dalam The IUCN Red List of 
Threatened Species (IUCN 2015). Namun secara nasional, 
jelutung belum termasuk daftar jenis tumbuhan yang dilindungi 
(Tata dan Susmianto 2016). 

 
1.1.3 Kopi liberika (Coffea liberica) 

Kopi liberika dikenal sebagai kopi khas gambut karena 
kemampuannya untuk beradaptasi dengan baik di tanah 

gambut, sementara kopi jenis lain (arabica dan robusta) tidak 
bisa tumbuh (Hulupi 2014; Prasetyo et al. 209). Kopi liberika 
berbeda dengan kelompok kopi arabika dan robusta. Kopi 
liberika tergolong sama dengan kopi robusta sebagai tanaman 
menyerbuk silang oleh karena itu benih yang terbentuk 
merupakan persarian dengan tanaman lain. Perbanyakan 
tanaman lebih mudah dilakukan dengan biji, maka pemilihan 
pohon induk menjadi sangat penting dilakukan, karena belum 
tentu sifat induk kopi terpilih akan mewarisi sifat unggul seperti 
induknya disebabkan pengaruh sifat tanaman pejantan yang 
belum tentu kompatibel menghasilkan keturunan sebaik kedua 
tetuanya. Tanaman kopi ini memiliki tipe pertumbuhan dengan 
habitus tipe tinggi, diameter tajuk 3,5 m - 4 m dan jika dibiarkan 
tumbuh, tanaman dapat mencapai tinggi 5 m atau lebih 
(Gusfarina 2014). Kopi liberika memiliki keunggulan tidak 
hanya dari aspek harga, namun dari ukuran buah kopi yang 
lebih besar dan produktivitas lebih tinggi dibandingkan robusta, 
bisa berbuah sepanjang tahun dengan panen sekali sebulan dan 
dapat beradaptasi dengan baik pada agroekosistem setempat 
serta tidak ada gangguan hama dan penyakit yang serius. Kopi 
liberika berbuah pada umur 3,5 tahun. Kopi ini berbuah 
sepanjang tahun dengan 2 puncak produksi. Panen raya pada 
bulan Mei, Juni dan Juli, sedangkan panen kecil pada bulan 
November, Desember dan Januari (Gusfarina 2014). 

 
1.1.4 Shorea balageran 

Shorea balangeran (balangeran, meranti merah) 
merupakan jenis yang secara alami tumbuh di rawa gambut 
dangkal dan di tepi sungai yang berpasir (Page et al. 1999; 
Maharani et al. 2013). Jenis ini tumbuh dengan baik pada 
kondisi genangan sedang dan dipengaruhi oleh air sungai 
(Giesen 2004). Secara alami S. balangeran (dalam nama lokal 
dikenal sebagai balangeran atau kahoi) tumbuh di hutan 
kerangas dan rawa gambut, dengan daerah penyebaran di 
Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan seluruh Kalimantan 
(Kessler dan Sidiyasa 1994; Suryanto et al. 2012). Balangeran 
tumbuh di rawa yang tergenang secara berkala, di pinggir 
sungai, tanah liat, tanah berpasir di tepi pantai, pada ketinggian 
0-1000 m dpl (Suryanto et al. 2012). Balangeran merupakan 
jenis Shorea yang relatif tahan api dan mudah membentuk 
trubusan setelah terjadi kebakaran (Atmoko 2011). Shorea 
balangeran dilaporkan memiliki toleransi yang tinggi pada 
berbagai kondisi hutan gambut terdegradasi. Jenis ini mampu 
tumbuh pada batas air (water level) yang tinggi dan intensitas 
cahaya matahari tinggi (Graham dan Page 2014) sehingga 
cocok untuk ditanam dengan sistem paludikultur pada lahan 
gambut terdegradasi dan dilakukan rewetting. 

 
1.1.5 Tengkawang (Shorea spp.) 

Tengkawang (Shorea stenoptera dan S. macrophylla) 
merupakan jenis yang memiliki nilai konservasi tinggi karena 
jenis-jenis tersebut termasuk jenis yang terdaftar dalam the 
IUCN Red List Species. Tengkawang banyak dibudidayakan 
karena buahnya menghasilkan lemak yang dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan baku industri kosmetik (lipstick), margarin, dan 
coklat (Tata dan Susmianto, 2016). Daerah penyebaran alami 
jenis Shorea penghasil tengkawang di Indonesia meliputi 
seluruh Pulau Kalimantan dan sebagian Sumatera. Pada 
umumnya jenis penghasil tengkawang tumbuh di dataran 
rendah, di tepi sungai dan sedikit jenis yang dapat tumbuh di 
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rawa gambut dangkal. Beberapa jenis Shorea penghasil 
tengkawang yang tumbuh di tepi sungai dan secara periodik 
tergenang air terdiri atas Shorea macrophylla, S. stenoptera, S. 
pinanga, S. palembanica, S. seminis, S. mecistopteryx, dan S. 
beccariana. Sedangkan jenis penghasil tengkawang yang 
mampu tumbuh di gambut dangkal adalah S. hemsleyana dan S. 
macrantha (Maharani et al. 2013). S. macrophylla dan S. 
stenoptera merupakan dua jenis utama penghasil tengkawang 
yang disebut dengan tengkawang tungkul. 

 
1.1.6 Karet (Hevea brasiliensis) 

Karet merupakan salah satu tanaman yang banyak 
dibudidayakan masyarakat secara luas pada lahan gambut. 
Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan sudah 
dibudidayakan di Sumatera sejak awal abad 20. Tanaman ini 
merupakan penghasil utama bahan karet alam di dunia. 
Tanaman karet berupa pohon yang tingginya bisa mencapai 25 
m dengan diameter batang cukup besar. Pada bagian batang 
terkandung getah yang terkenal dengan nama lateks. Tanaman 
karet merupakan tanaman daerah tropis yang tumbuh baik 
antara 15° LS sampai dengan 15° LU, pada ketinggian optimal 
0-200 m dpl. Semakin tinggi letak tempat tumbuhnya, 
pertumbuhannya akan semakin lambat dan hasil lateks menjadi 
rendah. Suhu rata-rata harian yang cocok untuk pertumbuhan 
karet adalah 28°C (dengan kisaran 25-35°C) dan curah hujan 
tahunan rata-rata antara 2500-4000 mm dengan hari hujan 
mencapai 150 mm per hari (Budiman, 2012). Tanaman karet 
dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, baik pada tanah-tanah 
vulkanis muda atau vulkanis tua, aluvial dan bahkan tanah 
gambut. Tanaman ini juga toleran terhadap tanah asam dengan 
pH tanah ideal untuk pertumbuhannya adalah 4-5,5. Pada pH 
yang lebih tinggi, tanaman ini akan memiliki pertumbuhan yang 
kurang optimal (Siregar dan Suhendry 2013).  

 
1.1.7 Kelapa (Cocos nucifera) 

Kelapa merupakan salah satu tanaman yang banyak 
dibudidayakan masyarakat pada lahan gambut. Tanaman ini 
merupakan tanaman serbaguna dan memiliki nilai ekonomi 
tinggi. Seluruh bagian tanaman (batang, akar, daun, dan buah) 
dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia 
(Suhardiono 1993).  Tanaman ini tumbuh baik di daerah tropis 
pada 10° LS – 10° LU, dengan curah hujan 1300 – 2300 
mm/tahun, bahkan sampai 3800 mm/tahun atau lebih, dengan 
suhu 20°-27° C dan kelembapan 70-80%.  Ketinggian tempat 
yang optimal untuk pertumbuhan kelapa adalah 0 m- 450 m dpl 
dengan pH tanah 6,5 -7,5, namun masih mampu tumbuh pada 
tanah dengan pH 5-8. Pada ketinggian di atas 450 m dpl, 
umumnya kelapa berbuah lebih lambat, produksi buah sedikit 
dan kadar minyaknya rendah. Kelapa dijuluki tanaman 
kehidupan karena semua bagian tanamannya mampu digunakan 
untuk berbagai aspek kehidupan manusia, seperti sabut (coir 
fiber, keset, sapu, matras, bahan pembuat spring bed), 
tempurung (arang, karbon aktif), daging buah (kopra, minyak, 
cream, santan), air kelapa (cuka, nata de coco), batang (bahan 
bangunan, konstruksi), daun (lidi, ketupat, dekorasi), dan nira 
(gula merah). 

 
1.2 Tanaman Semusim (Pertanian) 

Tanaman semusim atau pertanian yang sering 
dibudidayakan di lahan gambut di antaranya adalah nenas, lidah 

buaya, padi, jagung, kedelai, ubi jalar, keladi, dan tanaman 
sayuran (bawang, sawi, daun sop (seledri), kangkung, tomat, 
mentimun, terong, bayam potong, bayam cabut, cabai, selada, 
kemangi dan lain-lain). Pemilihan tanaman semusim 
tergantung dari kondisi tanaman pokok (tanaman tahunan). 
Pada saat tanaman pokok masih kecil (< 2 tahun) umumnya 
matahari masih mampu masuk ke lantai hutan sehingga pilihan 
tanaman semusim lebih banyak, namun pada kondisi tanaman 
pokok sudah besar umumnya sinar matahari intensitasnya lebih 
rendah untuk mencapai lantai hutan sehingga pilihan jenis 
tanaman semusim harus disesuaikan, seperti pemilihan 
tanaman umbi-umbian yang relatif tahan naungan. 
 



 12 

 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 

Pola Tanam Sistem Agroforestry di Lahan Gambut  



 13 

Topik 2                                                                                                                                                                                                                        Pola Tanam Sistem Agroforestry di Lahan Gambut  

 

2. Pola Tanam Sistem Agroforestry 
di Lahan Gambut 

 
Pola tanam untuk sistem agroforestry di lahan gambut 

hampir sama dengan pola tanam sistem agroforestry di lahan 
mineral. Tanaman pokok (kayu-kayuan atau tanaman tahunan) 
dapat ditanam secara bersamaan dengan tanaman semusim pada 
awal pembuatan tanaman atau tanaman semusim yang ditanam 
pada sela-sela tanaman kayu-kayuan/tahunan yang telah 
tumbuh sebelumnya. 

Agroforestry pada praktiknya dapat dilakukan dengan 
secara polikultur (multiple cropping). Agroforestry dengan 
sistem intercopping juga banyak dilakukan seperti nenas 
dengan tanaman karet yang merupakan sistem polikultur yang 
banyak di terapkan petani.  Kombinasi tanaman dalam sistem 
agroforestry di lapangan sangat bervariasi. Banyak contoh 
praktik di lapangan yang menerapkan kombinasi tanaman, 
seperti pola agroforestry di Kelurahan Kalampangan, Palangka 
Raya, Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa pola kombinasi 
tiga jenis tanaman (jelutung, jagung dan sawi) pada pola 
agroforestry ternyata memberikan nilai manfaat yang terbaik. 
Pola agroforestri dengan empat kombinasi tanaman sela 
menunjukkan bahwa nilai manfaat tertinggi adalah kombinasi 
antara jelutung, jagung, sawi dan bawang prei (Itta et al. 2017). 
Pemilihan jenis tanaman di lahan gambut selalu berpedoman 
kepada kemampuan tanaman beradaptasi dengan lingkungan 
gambut, minat masyarakat dan peluang pasar sehingga 
diharapkan mampu untuk berproduksi baik dan memberikan 
manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar KHG. 

Secara umum, penanaman tanaman semusim 
memerlukan pengolahan tanah yang dapat dirinci sebagai 
berikut:  

2.1 Persiapan dan Pengolahan Lahan 
Persiapan dan pengolahan lahan pada budidaya tanaman 

semusim bisa berbeda-beda sangat tergantung pada jenis 
komoditi dan sistem tanam yang akan diusahakan. Persiapan 
lahan meliputi pembersihan lahan, sedangkan pengolahan lahan 
meliputi pembuatan guludan dan surjan/saluran/parit.  Guludan 
yang dibuat akan dimanfaatkan untuk tanaman tahunan, 
sedangkan parit/saluran dapat dimanfaatkan untuk tanaman 
semusim misal padi, atau mina padi pada saat banyak air dan 
bisa untuk tanaman palawija  jagung, kedelai dan jenis lainnya 
pada saat air surut. Jarak antar guludan sengaja dibuat lebih 
lebar yaitu 4 m, dengan lebar atas guludan  1 m dan lebar bawah 
guludan 1.2 m. 

 
2.2  Penyediaan Benih dan Penanaman 

Tanaman Semusim 
Benih yang digunakan harus benih unggul dan bermutu 

tinggi.  khusus untuk tanaman padi  bisa menggunakan varietas 
unggul lokal ataupun varietas hasil introduksi. Varietas unggul 
lokal biasanya memiliki adaptasi yang relatif lebih baik 
sehingga sangat dianjurkan untuk lahan yang baru dibuka.  
Penanaman secara umum baik tanaman padi ataupun tanaman 
sayuran tertentu seperti tanaman cabai atau tomat harus disemai 

terlebih dahulu dengan lama persemaian + 14 hari.  Tanaman 
semusim ditanam pada saluran/surjan/ parit yang telah dibuat. 

Jarak tanam yang dapat digunakan di antaranya adalah 
untuk padi 25 cm x 30 cm, untuk tanaman palawija lainnya 
seperti jagung, tomat, cabai dan lain-lain bisa menggunakan 
jarak tanam 40 cm x 60 cm, atau tergantung jenis tanaman yang 
akan diusahakan. 

 
2.3  Pemeliharaan Tanaman 

2.3.1 Pemupukan  
Tanah gambut sebenarnya merupakan tanah yang baik 

untuk pertumbuhan tanaman bila ditinjau dari jumlah pori-pori 
yang berkaitan dengan pertukaran oksigen untuk pertumbuhan 
akar tanaman. Kapasitas memegang air yang tinggi daripada 
tanah mineral menyebabkan tanaman bisa berkembang lebih 
cepat. Akan tetapi dengan keberadaan sifat inheren yang lain 
seperti kemasaman yang tinggi, kejenuhan basa yang rendah 
dan miskin unsur hara baik mikro maupun makro menyebabkan 
tanah gambut digolongkan sebagai tanah marginal.  Pupuk yang 
digunakan sangat dianjurkan menggunakan pupuk organik 
dalam rangka memperbaiki sifat fisik kima dan biologi tanah.  
Takaran pupuk organik yang digunakan 20 ton/ha.  Untuk 
meningkatkan pH tanah sebaiknya pada saat pengolahan tanah, 
tanah diberi kapur terlebih dahulu dengan takaran 2-6 ton/ha, 
tergantung kondisi gambutnya. Pada lahan potensial, 
bergambut dan gambut dangkal untuk pertanaman selanjutnya, 
kapur hanya dibutuhkan sebagai pupuk dasar dengan dosis 300 
- 500 kg/ha.  Pemupukan berikutnya dapat menggunakan pupuk 
anorganik . Pupuk yang digunakan umumnya adalah urea, TSP, 
KCl dengan dosis sesuai anjuran Dinas Pertanian setempat.  
Namun jika petunjuk tidak ada, bisa menggunakan dosis per ha 
100 - 200 kg Urea, 100 - 150 kg TSP/SP-36, dan 75 - 125 kg 
KCl untuk padi unggul.  Pupuk untuk Padi lokal bisa 
menggunakan setengah dari dosis tersebut di atas, karena 
umumnya Padi lokal kurang respons terhadap pemupukan.  
Pada lahan gambut lebih dari 1 meter, pupuk mikro berupa 
ZnSO4 dan CuSO4 (terusi) sebanyak masing-masing 4 - 5 kg/ 
ha perlu ditambahkan bersamaan dengan pemupukan dasar.  

  
2.3.2 Pengaturan air  

Air tidak saja dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman 
tetapi juga dibutuhkan untuk menjaga agar tanah, terutama 
tanah gambut dan sulfat masam, tetap lembab sehingga tidak 
merusak kondisi fisik dan kimia tanah.  Selain itu, air pada 
pertanaman Padi sawah juga berguna untuk menekan 
pertumbuhan gulma dan serangan hama dan penyakit.  Pada 
saat air surut dan lahan ditanami palawija tinggi muka air tanah 
harus di pertahankan 40 cm. Pengaturan air pada lahan yang tata 
airnya telah sempurna (air bisa dikendalikan sepenuhnya), tidak 
menjadi masalah karena kapan kita membutuhkan air dan kapan 
kita perlu membuangnya tinggal membuka dan menutup 
saluran. 

  
2.3.3 Pengendalian hama, penyakit dan gulma  

Pemeliharaan tanaman yang penting di samping 
pengaturan air adalah pemberantasan hama, penyakit dan 
gulma.  Hama yang sering menyerang sangat tergantung pada 
komoditi yang diusahakan misal untuk tanaman padi  adalah 
tikus, babi, wereng, lundi, penggerek batang dan walang sangit, 
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sedangkan penyakit penting yang sering menyerang  adalah 
bercak cokelat, blast dan hawar pelepah daun. Untuk jagung 
misal tikus, babi, penggerek tongkol, lalat bibit dan lainnya. 
Penyakit yang menyerang di antaranya adalah penyakit bulai, 
hawar daun dll. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan 
secara terpadu dengan cara sebagai berikut: 

• Menanam varietas toleran atau tahan terhadap 
serangan hama/penyakit;  

• Mengadakan pergiliran tanaman untuk memutus 
siklus hama;  

• Melakukan cara tanam serentak  

• Memberantas gulma yang menjadi inang hama 
dan penyakit  

• Memperbaiki drainase  
• Menjaga keberadaan  musuh alami seperti 

predator (kepik Coccinellidae yang memangsa 
kutu dan aphid) dan parasit serangga Aphenteles 
rufricrus untuk mengendalikan hama agrotis  

• Serangan hama dalam jumlah sedikit dapat 
dilakukan secara mekanis dengan memungut dan 
mematikan.   

 
Jika serangan berlanjut, perlu menggunakan pestisida sesuai 
dengan peruntukannya.  Penggunaan pestisida nabati seperti 
akar tuba sangat dianjurkan.  Pestisida non nabati harus 
digunakan sesuai dosis anjuran yang tercantum pada kemasan. 
Dalam budidaya  mina padi  untuk pakan ikan, agar 
pertumbuhan ikan lebih cepat harus diberi pakan 
tambahan/buatan  alangkah  lebih   bagus  kadar  protein  yang  
dikandung dalam pakan buatan paling tidak 30% atau minimal 
18%. Bayaknya pakan yang diberikan harus bertahap 
disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat diprediksi pakan yang 
diberikan adalah 3 % dari total bobot ikan yang ada.  
 

2.3.4 Panen   
Panen dilakukan apabila tanaman sudah cukup umur 

atau siap panen dengan melihat tanda-tanda kriteria panen, 
misal  untuk tanaman padi kematangan buah/bulir Padi yang 
masak akan terlihat berisi, warna kuning, kandungan air sekitar 
25%.  Tanaman Padi yang sudah dapat dipanen terlihat 
batangnya mulai menguning dan menunduk (tidak tegak) pada 
lebih dari 80% luas areal tanaman. Panen Jagung sangat 
tergantung pada hasil jagung yang diharapkan apakah akan 
dikonsumsi sebagai sayuran/baby corn, jagung muda atau 
jagung pipilan

. 
 

No. Kegiatan Jenis tanaman 
Semangka Sawi Kacang 

panjang 
Padi Mentimun Cabai Kangkung 

darat 
1. Penyemaian 

benih 
Disemai 14 
hari 

Tanpa semai Tanpa semai Diperam 24 
jan 

Tanpa semai Disemai 14 
hari 

Tanpa semai 

2. Penyiapan 
lahan 

       

- Perbaikan 
drainase 

Pembuatan parit keliling lebar 1 m dan dalam 1 m 

- Pemberian 
kapur 

Dolimit 2 
ton/ha 

Dolimit 2 
ton/ha 

Dolimit 2 
ton/ha 

Dolimit 2 
ton/ha 

Dolimit 2 
ton/ha 

Dolimit 2 
ton/ha 

Dolimit 2 
ton/ha 

3. Penanaman        
- Jarak tanam 60 cm x 100 

cm 
30 cm x 30 
cm 

60 cm x 100 
cm 

30 cm x 30 
cm 

60 cm x 100 
cm 

60 cm x 100 
cm 

30 cm x 30 
cm 

- Cara tanam Tapin 
dilubangi 

Ditugal pada 
alur 

Ditugal pada 
alur 

Ditugal pada 
alur 

Ditugal pada 
alur 

Tapin 
dilubangi 

Ditugal pada 
alur 

4. Pemupukan        
- Jenis Mejemuk 

(NPK) 
15:15:15 

Mejemuk 
(NPK) 
15:15:15 

Mejemuk 
(NPK) 
15:15:15 

Mejemuk 
(NPK) 
15:15:15 

Mejemuk 
(NPK) 
15:15:15 

Mejemuk 
(NPK) 
15:15:15 

Mejemuk 
(NPK) 
15:15:15 

- Dosis 300 kg/ha 300 kg/ha 300 kg/ha 300 kg/ha 300 kg/ha 300 kg/ha 300 kg/ha 
- Cara Ditugal Ditugal Ditugal Ditugal Ditugal Ditugal Ditugal 
- Waktu Pupuk dasar, 

susulan 1, 
susulan 2 

Pupuk dasar, 
susulan 1, 
susulan 2 

Pupuk dasar, 
susulan 1, 
susulan 2 

Pupuk dasar, 
susulan 1, 
susulan 2 

Pupuk dasar, 
susulan 1, 
susulan 2 

Pupuk dasar, 
susulan 1, 
susulan 2 

Pupuk dasar, 
susulan 1, 
susulan 2 

5. Pemeliharaan 
tanaman 

Penyiangan, 
penyiraman 

Penyiangan, 
penyiraman 

Penyiangan, 
penyiraman, 
pewiwilan 

Penyiangan, 
penyiraman 

Penyiangan, 
penyiraman, 
pewiwilan 

Penyiangan, 
penyiraman 

Penyiangan, 
penyiraman 

6. Pengendalian 
OPT 

Pengendalian 
terpadu 

Pengendalian 
terpadu 

Pengendalian 
terpadu 

Pengendalian 
terpadu 

Pengendalian 
terpadu 

Pengendalian 
terpadu 

Pengendalian 
terpadu 

7. Panen dan 
pasca panen 

Panen > 1 
kali, 
bertahap 

Dicabut/ 
dipotong 

Panen > 1 
kali, 
bertahap 

Satu kali 
panen 

Penen > 1 
kali, 
bertahap 

Penen > 1 
kali, 
bertahap 

Dipotong 

 

Tabel 1. Budidaya beberapa jenis tanaman semusim di lahan gambut 
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3. Praktik Agroforestry di Beberapa 
KHG di Sumatera 

3.1 Pola Agroforestry di KHG Pulau Tebing Tinggi, 
Kepulauan Meranti, Provinsi Riau 

 
3.1.1 Pemilihan lokasi dan jenis 

Kecamatan Tebing Tinggi Timur merupakan wilayah 
dengan bentang lahan yang hanya memiliki ketinggian antara 0 
hingga 10 m dpl. Hampir seluruh wilayah kecamatan ini 
merupakan lahan gambut, yang sebagian diantaranya, terutama 
yang berada di bagian tengah pulau memiliki ketebalan gambut 
>3 m. Kegiatan penebangan liar yang banyak ditemui di sini, 
biasanya diikuti dengan pembuatan parit atau kanal dan 
pembukaan lahan untuk perkebunan, pertanian,  pemukiman, 
dan lainnya akan memicu kerusakan ekosistem gambut. 
Aktivitas-aktivitas tersebut berdampak pada pengeringan 
gambut, subsidens, dan intrusi air laut. Gambut yang sudah 
kering mudah terbakar di musim kemarau dan tidak dapat 
menampung air di musim hujan (Qomar et al. 2017).  

Budidaya tanaman di lahan gambut di KHG Pulau 
Tebing Tinggi mempunyai beberapa karakteristik. Secara 
umum, karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: (a) jenis 
tanaman utama yang menjadi sumber penghidupan utama 
masyarakat di sini adalah sagu, karet dan kelapa; (b) kebun-
kebun sagu, karet maupun kelapa masyarakat ini memiliki 
produktivitas relatif rendah; (c) pemenuhan kebutuhan hidup 
masyarakat yang berbasis kebun tanaman-tanaman ini tidak 
mengandalkan produktivitas lahan kebun, melainkan pada luas 
lahannya (Qomar et al. 2017).  

 
3.1.2 Desain 

Desain penanaman dilakukan dengan sistem pengayaan 
yang dilakukan dengan sistem intercropping, yaitu 1). 
pengayaan kebun kelapa dengan kopi dan lebah kelulut, 2). 
pengayaan kebun karet dengan pohon penghasil kayu, 3). 
pengayaan kebun sagu dengan pohon penghasil kayu, dan 4). 
pengayaan kebun pekarangan dengan pohon penghasil kayu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
3.1.3 Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Pengayaan kebun kelapa dengan kopi dan lebah kelulut  

Kelapa adalah salah satu tanaman yang banyak 
dibudidayakan masyarakat pada lahan gambut. Kebun kelapa 
masyarakat pada lahan gambut umumnya sudah berumur tua, 
yaitu berkisar 30-40 tahun. Perakarannya juga banyak yang 
sudah terangkat sebagai akibat turunnya permukaan gambut 
(subsidensi). Kedua hal itu menyebabkan produktivitas kebun 
kelapa masyarakat relatif rendah. Kebun kelapa masyarakat 
rata-rata hanya memproduksi sekitar 2400 butir kelapa/ha 
setiap tiga bulannya.  Berbeda dari kelapa, kopi tidak 
dibudidayakan pada lahan gambut secara meluas oleh 
masyarakat. Sejauh ini, hanya di daerah-daerah tertentu 
ditemukan kegiatan ini. Di Kabupaten Kepulauan Meranti 
terdapat dua desa berlahan gambut yang dikenal sebagai sentra 
produksi kopi, khususnya kopi liberika (Coffea liberica), yaitu 
Desa Bina Sempian dan Desa Kedabu Rapat, keduanya terletak 
di Pulau Rangsang yang berada di seberang Pulau Tebing 
Tinggi. Tanaman kopi di kedua desa ini dibudidayakan di sela-
sela/bersama-sama kelapa, yang sekaligus berfungsi sebagai 
tanaman penaung. Produksi kopi pada kebun campur kelapa-
kopi ini mencapai rata-rata 600-700 kg buah segar/ha setiap 
bulannya, apabila di bawah tanaman kelapa terdapat setidaknya 
800 tanaman kopi/ha. Mengingat kondisi lingkungan di Pulau 
Tebing Tinggi kurang lebih serupa dengan kondisi yang ada di 
Pulau Rangsang, maka kopi liberika dipilih sebagai tanaman 
pengaya/pelengkap kebun kelapa masyarakat di Pulau Tebing 
Tinggi. Pola kebun campur kelapakopi ini dapat memperbaiki 
lahan gambut yang selama ini lapisan atasnya telah ditutupi 
oleh akar serabut tanaman kelapa yang cenderung mempercepat 
run off. Dengan ditanami tanaman kopi di gawangan kelapa 
tersebut, lambat tapi pasti air yang menyerap dan masuk ke 
dalam tanah semakin banyak. Selain itu, dalam 
mengombinasikan antara kedua tanaman tersebut diperkaya 
lagi dengan budidaya lebah kelulut (spesies lokal Tetrigona 
apicalis), yang banyak ditemukan di Pulau Tebing Tinggi dan 
memiliki potensi produksi madu yang tinggi. Budidaya lebah 

Gambar 1. Desain agroforestry kebun kelapa 
dengan kopi dan lebah kelulut (a), 
dan karet  dengan pohon penghasil 
kayu (b) 

 

a 

b 
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kelulut yang dikenal sebagai penyerbuk utama tanaman kelapa 
dan kopi, diperkirakan akan meningkatkan produktivitas 
tanaman kelapa dan tanaman kopi sekaligus, sementara 
perbungaan kedua tanaman ini menjadi sumber nektar dan 
polen bagi lebah kelulut. Penerapan model agroforestri ini 
menganut asas simbiosis mutualistis, di mana tanaman kelapa 
dan kopi serta tanaman lain yang ada di sekitarnya dapat 
sebagai sumber makanan bagi lebah kelulut.  
 

 

 
 
 
 
 
Pengayaan kebun karet dengan pohon penghasil kayu  

Akhir-akhir ini banyak kebun karet masyarakat yang 
dikonversi menjadi kebun kelapa sawit (Elaeis guineensis). 
Meskipun demikian, karet masih memiliki potensi sebagai 
sumber penghidupan utama masyarakat di banyak tempat 
berlahan gambut, terutama di daerah-daerah yang belum 
terdapat pabrik perkebunan kelapa sawit (PKS), seperti di 
sejumlah desa yang berada di Pulau Tebing Tinggi. Kondisi 
kebun karet masyarakat di Pulau Tebing Tinggi tidak begitu 
menggembirakan. Selain karena pohon-pohon karet yang ada 
umumnya sudah tua (lebih dari 30 tahun), banyak pohon yang 
diserang rayap. Hal ini kemungkinan menjadi faktor-faktor 
penting yang menyebabkan rendahnya produktivitas kebun 
karet masyarakat, yaitu hanya sekitar 80 kg ojol/ha/bulan. Salah 
satu cara untuk meningkatkan produktivitas lahan kebun karet 
dalam jangka panjang adalah dengan mengombinasikan 
tanaman karet dengan berbagai spesies pohon asli penghasil 
kayu yang cepat tumbuh, seperti selumar (Jackiopsis ornata) 
dan geronggang (Cratoxylum arborescens). Keduanya dapat 
tumbuh di bawah naungan tajuk yang cukup rapat. Apabila 

jarak tanam kebun karet masyarakat tidak terlalu rapat, maka 
diperkirakan dapat disisipkan hingga 200 pohon-pohon 
penghasil kayu setiap hektarnya. Hal ini akan dapat 
meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan penggunaan 
lahan kebun. Selanjutnya tanaman kayu ini setelah tahun ke 
tujuh mempunyai nilai ekonomis, di mana pohon-pohonnya 
sudah berukuran cukup besar dapat dipanen.   
 

 

 
 
 
 
 
Pengayaan kebun sagu dengan pohon penghasil kayu  

Sagu (Metroxylon sagu) adalah tanaman penghasil 
karbohidrat yang  berasal dari wilayah Indonesia bagian timur. 
Tanaman ini dapat dijumpai di berbagai daerah Sumatera, 
termasuk di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya Pulau 
Tebing Tinggi. Berbeda dengan sagu di daerah Indonesia 
bagian barat lainnya, sagu di kabupaten ini dapat berkembang 
menjadi salah satu tanaman unggulan daerah yang khas. Pada 
saat ini diperkirakan  terdapat tidak kurang dari 40.000 ha areal 
produksi sagu dalam wilayah ini.  Sagu sebagai tanaman 
sumber kehidupan membutuhkan waktu cukup lama untuk 
tumbuh hingga memasuki masa panen, yaitu sekurang-
kurangnya 12 tahun. Tanaman ini dapat berkembang biak 
dengan cepat secara vegetatif, sehingga jumlah tanaman selama 
masa pertumbuhan ini biasanya berlipat ganda dengan 
sendirinya. Meskipun demikian produktivitas kebun-kebun 
sagu masyarakat umumnya relatif rendah, yaitu umumnya 
hanya menghasilkan kurang dari 20 batang sagu/ha setiap 
tahunnya. 

 Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas 
lahan kebun sagu dalam jangka panjang adalah dengan 
mengombinasikan tanaman sagu dengan berbagai spesies 

Gambar 2. Plot percontohan agroforestri kelapa-
kopi-lebah kelulut 

 

Gambar 3. Plot percontohan agroforestry kebun karet 
dengan pohon penghasil kayu 

 

11 
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pohon asli penghasil kayu yang cepat tumbuh, seperti 
geronggang (Cratoxylum arborescens), punak (Tetramerista 
glabra), dan selumar (Jackiopsis ornata). Ketiganya dapat 
tumbuh di bawah naungan tajuk yang cukup rapat dan sering 
tergenang. Diperkirakan setiap hektar kebun sagu dapat 
disisipkan hingga 100-150 pohon-pohon penghasil kayu, dan 
dapat disisip sebagai pembatas dengan  sepadan pemilik  kebun 
sagu lainnya guna menghindari terjadinya konflik sosial. 
Dengan model agroforestri ini akan dapat meningkatkan 
produktivitas lahan kebun, dan bernilai ekonomis setelah 
pohon-pohon ini berukuran cukup besar untuk dipanen, kurang 
lebih berumur 7 tahun.  
 

 

 
 
 
 
Pengayaan kebun pekarangan dengan pohon penghasil kayu  
  Selama berinteraksi dengan masyarakat Tebing Tinggi 
Timur, ditemukan adanya beberapa jenis pohon hutan alam 
yang sengaja ditanam penduduk desa berlahan gambut di 
pekarangannya, seperti geronggang (Cratoxylum arborescens), 
punak (Tetramerista glabra), dan selumar (Jackiopsis ornata). 
Pohon-pohon ini ternyata dapat ditanam berdampingan dengan 
berbagai spesies tanaman yang lazim ada dalam kebun 
pekarangan, seperti jambu, kelapa, nangka, pinang, rambutan 
dan pisang. Penambahan beberapa spesies pohon penghasil 
kayu yang dapat dipanen dalam jangka waktu yang tidak terlalu 
lama diperkirakan akan dapat meningkatkan produktifitas lahan 
pekarangan dan menjadi tabungan masa depan.   
 

3.2 Pola Agroforestry di Landasan Ulin, 
Kalimantan Selatan 

 

3.2.1 Pemilihan lokasi dan jenis 
Masyarakat yang memanfaatkan lahan hutan lindung di 

Kelurahan Landasan Ulin Utara mayoritas berprofesi sebagai 
seorang petani kebun. Tanaman hortikultura yang ditanam oleh 
masyarakat antara lain: nanas, jeruk, papaya, alpukat, 
rambutan, dan sirsak. Sedangkan jenis sayuran yang ditanam 
antara lain: bawang, sawi, daun sop (seledri), kangkung, tomat, 
mentimun, terong, bayam potong, bayam cabut, cabai, selada, 
kemangi, ubi jalar, keladi. Lingkup kerja budidaya tanaman 
sayuran meliputi beberapa bidang, seperti pembenihan, 
pembibitan, produksi tanaman, pembasmian hama dan 
penyakit, panen, pengemasan dan distribusi (Fauzi et al. 2017). 

 
3.2.2 Desain  

Dalam melakukan tahapan pembudidayaan tanaman 
sayuran, masyarakat melakukan pembenihan dan pembibitan 
dengan cara tabur biji di lahan garapan mereka. Beberapa jenis 
sayuran dilakukan pembenihan dengan cara tabur biji antara 
lain: bawang pare, sawi, daun sop, kangkung, bayam cabut, 
selada dan kemangi. Jenis sayuran yang ditanam dengan cara 
tabur biji berjarak seperti tomat, mentimun, terong, bayam 
potong cabai, sedangkan jenis tanaman hortikultura ditanam 
dengan jarak tanam tertentu, seperti jeruk ditanam dengan jarak 
tanam 4 m x 4 m, pepaya dengan jarak 2 m x 2 m, sirsak, 
rambutan, dan alpukat ditanam dengan jarak yang lebih besar 4 
m x 4 m.  

 
3.2.3 Penanaman dan pemeliharaan 
Tanaman pertanian 

Untuk tanaman pertanian, sebelum penanaman 
diperlukan pengolahan lahan. Media tanam berupa lahan 
gambut merupakan tanah dengan tingkat keasaman tinggi serta 
kandungan unsur hara yang rendah. Untuk itu petani melakukan 
pencampuran bahan berupa abu bakar dan pupuk kandang yang 
berasal dari kotoran ayam serta penaburan kapur untuk 
menetralkan pH tanah. Pengolahan tanah untuk dicangkul 
sedalam 10-15 cm, kemudian pencampuran abu bakar, pupuk 
kandang kotoran ayam dan kapur ditabur dan diaduk dengan 
media gambut yang sudah dicangkul. Setelah itu dibiarkan 
sekitar 2 hari. Kemudian membuat bedengan dengan tinggi 
sekitar 10 cm dan dibuat parit di sekeliling bedengan untuk 
menghindari banjir jika terjadi hujan. Bibit yang telah ditanam 
tentunya memerlukan perawatan dan pembasmian hama dan 
penyakit. Perawatan yang dilakukan yaitu dengan cara 
pemupukan susulan dengan cara pemberian abu bakar jika ada 
dan pupuk kandang kotoran ayam dengan takaran yang 
disesuaikan dengan luasan bedengan. Untuk ukuran sekitar 
lebar 1,5 m x 5 m diperlukan abu bakar 3 kg, dan pupuk 
kandang kotoran ayam 3 kg. Supply pupuk kandang kotoran 
sapi dari ternak sapi milik kelompok tani juga dialokasikan 
untuk penggunaan bagi petani. Setelah itu pengendalian hama 
dan penyakit dilakukan dengan memberikan pestisida pada 
sayuran jika diperlukan.  

Pemanenan untuk jenis sayuran dapat dilakukan sekitar 
25-30 hari setelah penanaman, atau tergantung permintaan jika 
ada pesanan dari agen sayuran. Namun hal ini tentunya 
disesuaikan dengan kondisi besar kecilnya sayuran. 
Pengemasan sayuran yang telah dipanen biasanya diikat sesuai 
kebiasaannya, misalnya pengemasan kangkung diikat dengan 
diameter sekitar 8-10 cm, begitu juga jenis sayuran lainnya, 

Gambar 4. Plot percontohan agroforestri sagu-
tanaman penghasil kayu 
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namun untuk jenis tomat, terong, timun dan cabai ditimbang per 
kg. Distribusi sayuran dapur melalui agen sayuran yang 
mengambil secara langsung kepada petani untuk dijual 
kembali. Di samping itu, terkadang ada konsumen perorangan 
yang secara langsung mengambil ke lahan.  
 

 

 

 

 
 
Tanaman kehutanan/tahunan 

Selain tanaman hortikultura, juga terdapat penanaman jenis 
tanaman kehutanan dan perkebunan. Penanaman jenis tanaman 
kehutanan ini dilakukan untuk menjaga fungsi hutan sebagai lahan 
yang dilindungi dan untuk merevegetasi pada lahan gambut, 
bertujuan untuk mengembalikan tutupan lahan agar fungsi 
ekosistem gambut dapat dipertahankan, selain itu juga untuk 
diambil hasilnya oleh masyarakat. Jenis-jenis tanaman yang 
ditanam oleh masyarakat secara swadaya adalah sengon 
(Falcataria moluccana), karet (Hevea brasiliensis) dan sawit.  
 

3.3 Pola Agroforestry di KPHL Sungai Bram 
Itam, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi  

 
3.3.1 Pemilihan lokasi dan jenis 

Pembangunan demplot tersebut merupakan upaya 
melakukan revegetasi dan sekaligus revitalisasi.  Demplot yang 
telah dibangun seluas 10,5 hektar, yaitu lokasi 1 seluas 7,5 hektar 
yang berada dikelompok Tani Saren Jaya, lokasi 2 seluas 2 hektar 
di Kelompok Tani Parit Ujung Sungai Bram Itam, dan lokasi 3 
seluas 1 hektar di Kelompok Tani Parit Saudara I) (Darwo et al. 
2017). 

Jenis tanaman yang dikembangkan adalah jenis-jenis 
pohon lokal yang adaptif di lahan gambut yaitu jelutung rawa 
(Dryera polyphyla, Shorea balangeran, medang putih (Litsea sp.), 
medang mangga (Litsea sp.), laban (Vitex sp.), manggis-manggisan 
(Illex cymosa), kelat (Eugenia sp.) dan jambu-jambu (Eugenia sp.).  
Untuk jenis tanaman non hutan yaitu pinang batara, kopi liberika 
(Coffea liberica), mangga (Mangifera sp.), rambutan dan durian 
(Durio sp.). Pola tanam dilakukan dengan pola agroforestry dengan 
mencampurkan tanaman kehutanan dengan non kehutanan (pinang 
dan atau kopi liberika).  

 
3.3.2 Desain 

Ada dua pola tanam yang diterapkan pada sistem 
paludikultur dan agroforestry yaitu pola tanam jalur dan pola tanam 
sabuk (blok).  Pola jalur dengan cara menanam satu jalur tanaman 
hutan (jelutung rawa, balangeran, jambu-jambu, medang, kelat, 
laban dan lain-lain) dan diselingi dengan tanaman pinang/kopi 
liberika, sedangkan pola sabuk (blok) dimana di bagian tengahnya 
ditanam pinang/kopi/buah-buahan dan di luarnya ditanami 
tanaman hutan (jelutung rawa dan/atau balangeran). Jarak tanam 
yang dibuat adalah 3 m x 3 m. 
 
 

 

 

Gambar 5. Tanaman cabai (a), bayam (b), karet (c) dan 
sengon (d) 

 



 20 

 
 

 

Topik 3                                                                                                                                                                                            Praktik Agroforestry di Beberapa KHG di Sumatera dan Kalimantan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3 Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Penanaman dilakukan dengan pola tanam agroforestry 

dengan jenis-jenis tanaman pertanian yang cocok di lahan 
gambut. Pola tanam agroforestry (jelutung 
rawa/balangeran/jenis lain dengan tanaman pinang/kopi 
liberika). Penanaman telah memperhatikan tata kelola muka air 
tanah yang diperbolehkan (≤ 40 cm) dengan cara pengaturan 
sekat kanal yang ditujukan untuk membuang kelebihan air saat 
musim hujan, dan mengendalikan muka air tanah agar dapat 
mencapai kondisi optimum bagi pertumbuhan tanaman. 

 
 

3.4 Pola Agroforestry di APL Lahan Gambut 
Desa Perigi, Pangkalan Lampam, KHG 
Sungai Sugihan- Sungai Lumpur, Ogan 
Komering Ilir, Sumatera Selatan   

 
3.4.1 Pemilihan lokasi dan jenis 

Pendekatan Pilot project dilakukan dengan membuat 
petak percontohan pada lokasi lahan APL lahan gambut di desa 
Perigi, Pangkalan Lampam yang masuk dalam KHG Sungai 
Sugihan – Sungai Lumpur, Ogan Komering Ilir.  Kegiatan pilot 
project meliputi pengembangan pola budidaya campuran lahan 
basah paludikultur berbasis agroforestry. Pola tanam 
mengombinasikan sumber daya hutan berupa budidaya 
tanaman kehutanan (silvo) dengan sumber daya lahan pertanian 
(budidaya pertanian agro) menjadi pola tanam agrosilvo atau 
agroforestry. Tanaman yang  dipilih adalah berbagai jenis 
tanaman kehutanan dan pertanian yang ramah gambut dengan  
waktu pemungutan hasil yang kontinu (Sodikin et al. 2017).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanaman kehutanan yang dipilih adalah dari jenis 

tanaman lokal (indigeneous Species) yaitu Jelutung (Dyera 
lowii), meranti bunga (Shorea leprosula) dan meranti batu 
(Shorea platyclados), serta tanaman sagu (Metroxylon 
rumphii), gelam (Melaleuca spp). Tanaman sela yang akan 
digunakan adalah tanaman nanas.    

 
3.4.2 Desain 

Alternatif pola tanam (kombinasi) tanaman kehutanan 
yang dikembangkan adalah:   
- Jelutung monokultur ditanam dengan jarak tanam 8 m x 3 m  
- Meranti Bunga monokultur ditanam dengan jarak tanam 8 m 

x 3 m  
- Meranti Rawa atau Punak monokultur ditanam dengan jarak 

tanam 8 m x 3 m  
- Gelam  monokultur, ditanam dengan 2 jarak tanam yaitu: 2m 

x 2m dan 1m  x1m  
- Campuran Jelutung – Meranti Bunga   
- Campuran Jelutung -  Meranti Kijang   
- Campuran Meranti Bunga – Meranti Kijang  
- Campuran berbagai tanaman rama (Jelutung, Meranti dll)  
- Nanas sebagai tanaman sela ditanam dengan jarak bervariasi  
- Tanaman sagu juga akan dicobakan ditanam sebagai tanaman 

yang ditanam pada pematang sekeliling kanal.  

Gambar 6. Demplot paludikultur dan agroforestry dengan 
pola tanam jalur dan pola sabuk (blok) 

 
Gambar 7. Tata letak blok dengan masing-masing tanaman 
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3.4.3 Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Persiapan lahan dilakukan dengan penebasan, 

pengajiran, dan pembuatan guludan. Bibit tanaman kehutanan 
diangkut ke lokasi dan ditanam pada guludan yang sudah 
disiapkan. Peningkatan keberhasilan tanaman dilakukan 
dengan memberikan pemupukan jenis pupuk majemuk (NPK) 
tablet yang lamban terlarut (slow release) dengan tujuan akan 
proses pelepasan unsur hara ke areal perakaran berlangsung 
secara lambat sehingga memungkinkan perakaran tanaman 
menyerap unsur hara tersebut lebih baik. Di samping 
pemeliharaan rutin seperti pengendalian gulma dan 
pemupukan, juga dilakukan pengamatan dinamika muka air 
tanah. 
 

 

 
 
 
 

3.5 Pola Agroforestry Paludikultur di Desa 
Sungai Beras, Kecamatan Mendahara 
Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 
Provinsi Jambi 

Desa ini merupakan Desa yang berada di Kawasan 
Hutan Lindung Gambut dan Area Produksi Lain (APL). Di 
Desa Sungai Beras terdapat beberapa kelompok tani. Kondisi 
gambut di KHG Batanghari-Mendahara di sekitar lokasi pilot 
proyek diperkirakan masih relatif lebih bagus dibandingkan 
dengan gambut di sekitarnya (misalnya di HLG Londerang). 
Gambut di sekitar lokasi pilot proyek hampir tidak pernah 
terbakar dan hutan di kubah gambut masih intact. Keadaan 
gambut yang masih bagus tersebut diperkirakan arena kubah 
gambut masih berfungsi dengan baik memberikan suplai air 
untuk membasahi ekosistem gambut di sekitarnya. Pada lahan 

APL sebagian besar masyarakat menanam pinang dan sawit. 
Penanaman tersebut sebagian sudah masuk ke areal hutan 
lindung (Tarigan et al. 2017). 

3.5.1 Pemilihan lokasi dan jenis 
Lahan yang dipilih untuk areal demplot revegetasi 

mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:  (1)  lahan 
berada pada lahan gambut kedalaman sedang sampai dengan  
gambut kedalaman dalam, (2) status lahan adalah kawasan 
hutan lindung, (3)  posisi lahan terintegrasi dengan lokasi 
pembangunan sekat kanal, (4)  lahan tidak dalam status konflik, 
(5)  petani merupakan anggota kelompok tani yang bisa bekerja 
sama dan berpartisipasi aktif. 

Pemilihan jenis tanaman merupakan tahapan yang 
penting dalam kegiatan revegetasi, perlu memperhatikan 
berbagai aspek guna mendukung terhadap jenis yang dipilih. 
Ada tiga aspek yang umum dipertimbangkan dan dilakukan 
dalam pemilihan jenis, yakni: 1) aspek ekologi 2) aspek 
ekonomi 3) aspek sosial.  Jenis tanaman yang terpilih 
merupakan hasil musyawarah yang dilakukan dalam forum 
group discussion (FGD). Peneliti, para petani, dan tokoh 
masyarakat bermusyawarah dan berdiskusi dalam suasana yang 
kekeluargaan dalam pemilihan  jenis tanaman dalam forum 
tersebut. Umumnya jenis tanaman yang dipilih petani adalah 
jenis yang biasa mereka temukan di lahan gambut dan 
bermanfaat bagi kehidupannya.  Hasil FGD menyimpulkan 
bahwa ada 20 jenis yang disepakati dalam forum tersebut antara 
tim peneliti dengan para petani. Jenis-jenis tanaman tersebut 
adalah:  jelutung, gaharu, alpokat, jengkol, petai, nangka, 
mangga, rambutan, melinjo, sirsak, sawo, sukun, kelengkeng,  
matoa, nanas, lada,  jernang, salak pondoh,  pepaya, dan tebu. 

 
3.5.2 Desain penanaman 

Setelah jenis ditentukan, langkah selanjutnya adalah 
pembuatan desain penanaman untuk mendukung dalam 
pembangunan penanaman di lapangan. Tanaman jelutung 
menjadi tanaman yang dominan yang ditanam (X) dengan jarak 
tanam 3 m x 3 m, nanas merupakan tanaman sela yang berada 
di antara tanaman jelutung, dan tanaman buah berada di antara 
tanaman jelutung dengan jarak tanam 3 m x 6 m dan diselingi 
tanaman gaharu.  

 
3.5.3 Penanaman dan pemeliharaan  

Kegiatan pembersihan lahan merupakan bagian dari 
penyiapan lahan, kegiatan ini dilakukan dengan membabat atau 
memangkas ilalang atau tanaman bawah yang tumbuh dominan 
sehingga ada ruang untuk dapat ditanami.  Penebangan sawit 
Sawit merupakan tanaman dominan yang ada pada lahan 
demplot penelitian ini. Usaha yang dilakukan adalah 
penebangan sawit. Tahap pertama adalah melakukan 
pemangkasan pelepah sawit agar dapat membantu dalam 
penebangan sawit, selanjutnya dilakukan penebangan.   

Kegiatan penebangan sawit dilakukan setelah kegiatan 
pemangkasan pelepah sawit selesai dilakukan. Penebangan 
sawit dilakukan oleh petani menggunakan chainsaw dan 
dibantu oleh 2-3 petani dalam melakukan penarikan tanaman 
sawit di lahan tersebut.    

Pembuatan ajir dan pengajiran  Pembuatan ajir 
dilakukan oleh 2-3 orang petani dari kelompok tani Pagar Indah 
2. Bahan ajir berasal dari batang kayu yang ada di sekitar lahan 
demplot penelitian. Setelah ajir terkumpul langkah selanjutnya 

Gambar 8. Teknik guludan untuk penanaman di rawa gambut 
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dilakukan pengajiran yang disesuaikan dengan pola tanam atau 
desain penanaman, sebagai contoh di lapangan bahwa ajir yang 
berwarna merah menunjukkan ajir tersebut akan ditanami 
dengan tanaman jelutung, sedangkan ajir yang berwarna biru 
diperuntukkan jenis-jenis buah-buahan.   

 Pendangiran dan pemberian dolomit Penambahan 
dolomit pada lahan gambut telah dilakukan dengan menabur di 
sekitar ajir yang sebelumnya telah dilakukan pendangiran 
dengan menggemburkan bagian tanah gambut di sekitar ajir. 
Pemberian dolomit dilaksanakan dengan tujuan untuk 
meningkatkan atau menetralkan pH tanah.  

Kegiatan penanaman sudah dilakukan oleh para petani 
dari kelompok tani Pagar Indah 2. Pencapaian kegiatannya 
adalah sudah hampir selesai, ada beberapa bibit yang belum 
ditanam terkait dengan jumlah bibit yang belum tersedia. 
Namun, alasan tersebut segera terselesaikan dengan 
mendatangkan bibit yang kurang dari tempat lain. Tahapan 
kegiatan penanaman terdiri atas pembuatan lubang tanam 
dengan alat yang dikenal dengan nama “tugal’. 
Selanjutnya  polibag  dari  bibit   tersebut dibuka dan tanah pada 
bibit tersebut telah dipadatkan dengan kepalan tangan dan 
selanjutnya dimasukkan ke lubang tanam yang ukurannya 
kurang lebih sama dengan ukuran polybag. Kemudian tanah 
atau gambut yang ada di sekitar bibit yang sudah ditanam di 
tekan atau diinjak agar terjadi pemadatan tanah sehingga 
tanaman/bibit yang ditanam dapat menyatu dengan gambut 
sehingga perakarannya terjaga.  

Kegiatan pemeliharaan merupakan hal yang paling 
penting setelah penanaman dilaksanakan. Ada upaya yang 
harus dilakukan secara intensif guna tanaman yang ditanam 
tersebut mampu beradaptasi dengan baik yang ditandai dengan 
kondisi fisik atau performa tanaman tersebut terlihat segar. 
Pemeliharaan yang dilakukan adalah dengan penambahan 
pupuk organik agar tanaman memperoleh hara yang tersedia. 
Setelah penanaman dilakukan, kegiatan penyulaman atau 
mengganti jenis yang mati atau rusak dengan bibit tanaman 
yang tersedia dapat dilakukan guna meningkatkan persen 
keberhasilan dari penanaman tersebut. 
 
 

3.6 Pola Agroforestry Sagu, Ikan, Ternak dan 
Palawija/Hortikultura di Desa Tanjung 
Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat, 
Kepulauan Meranti, Provinsi Riau 

 
3.6.1 Pemilihan lokasi dan pemilihan jenis 

Demplot berlokasi di Desa Tanjung Peranap Kecamatan 
Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Areal 
yang dilakukan tempat pilot project merupakan areal bekas 
terbakar. Luas areal seluas 1 hektar dilakukan budidaya 
tumpang sari tanaman sagu, itik, sapi, ikan dan 
palawija/hortikultura. 

 
3.6.2 Desain 

Lokasi yang digunakan yaitu kebun sagu masyarakat 
yang masih anakan atau baru ditanam atau lahan yang telah 
mengalami kebakaran. Persyaratan lokasi yaitu dekat dengan 
pemukiman masyarakat, penggalian kolam tidak menyentuh 

tanah sulfat masam potensial, tidak dipengaruhi oleh pasang air 
laut. Jarak tanam sagu yang digunakan yaitu 10 m x 10 m. 
Kolam dibuat antar barisan tanaman sagu dengan ukuran 
panjang 7 m, lebar 10 m dan kedalaman 1,5 m (Gambar 2). Jenis 
palawija/hortikultura yang digunakan yaitu cabai, jagung, 
kangkung dan semangka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Keterangan : 
 Kandang sapi      ,  Sagu ,  Palawija/Hortikultura 
 
 
 
 

Setiap ruang tersebut diisi itik sejumlah 16 ekor dengan 
perbandingan jantan dan betina 1:7. Itik yang dipelihara yaitu 
itik siap bertelur berumur 5 bulan dengan total jumlah 259 ekor. 
Sehari-hari itik diberi pakan berupa ampas sagu yang dicampur 
dengan dedak, ikan rucah, abu dan tanaman talas-talasan. 
Kandang sapi dibangun di sebelah areal tegakan sagu yang 
berdekatan dengan pemukiman masyarakat untuk proses 
penggemukkan. Semakin jauh dari pemukiman masyarakat 
akan sulit untuk dilakukan pengawasan. Kandang yang nyaman 
bagi sapi akan membuat pertumbuhan dan perkembangan sapi 
meningkat serta tidak mudah mengalami stres. Kandang dibuat 
berukuran 18 m x 3 m yang menampung 6 ekor sapi untuk 
penggemukan. Sapi yang dipelihara diberi pakan berupa ampas 
sagu, hijauan dan konsentrat. Sapi yang sudah diberi pakan 
diharapkan bobot tubuhnya naik sehingga dapat dijual oleh 
masyarakat dengan harga yang lebih tinggi. Keuntungan dari 
penjualan dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat 
dan sisanya dibelikan sapi lagi untuk proses penggemukan, 
sehingga terjadi perputaran ekonomi 

 
 

   
 
 

 
 

   
 
 

Keterangan: 
rumpun sagu (a); palawija/hortikultura (b); kolam ikan (c); kandang itik (d) 

 
Gambar 2. Desain tumpang sari sagu, itik, ikan dan palawija/hortikultura 

a 

c d 

b 

Gambar 9. Desain agroforestry sagu, itik, ikan dan 
palawija/holtikultura 

 
 

Gambar 10. Desain tumpang sari sagu, sapi dan 
palawija/hortikultura 
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3.1.1 Penanaman dan pemeliharaan tanaman 

Sagu yang ditanam pada areal tersebut sebanyak 100 
bibit (abut) dengan jarak 10 m x 10 m. Bibit sagu didapatkan 
dari kebun produksi masyarakat. Penanaman yang baik pada 
pagi hari sebelum cuaca terik. Lubang tanam dibuat dengan 
ukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm, kedalaman tersebut sudah 
sampai pada tinggi muka air tanah, sehingga waktu ditanam 
banir bibit sagu terendam air. 

Tanaman palawija yang ditanam yaitu jagung pakan dan 
jagung manis,. Penanaman jagung sudah mencapai 100% dari 
luas areal. Pada penanaman jagung dilakukan secara teratur di 
dalam baris tanaman sagu. Jarak tanam yang diterapkan pada 
jagung manis yaitu 70 cm x 70 cm dengan jumlah benih dalam 
satu lubang sebanyak 3 benih. Jarak tanam yang diterapkan 
pada jagung pakan yaitu 70 cm x 45 cm dengan jumlah benih 
tiga butir per lubang.  Pemeliharaan  yang  dilakukan  meliputi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
penyulaman, pengendalian gulma dan pemupukan. 
Penyulaman merupakan kegiatan penanaman kembali benih 
jagung yang tidak tumbuh, yaitu pada saat 2 MST (minggu 
setelah tanam). Pengendalian gulma dilakukan secara manual, 
dengan cara menyiangi dan mencabut gulma di lahan. Gulma 
dominan yang tumbuh pada lahan jagung yaitu gulma pakis 
(contoh: Nephrolepis biserrata). Pemupukan terdiri atas 
pemberian kapur pertanian (kaptan) 5,49 ton/ha dan pupuk 
NPK 300 kg/ha dengan dua kali aplikasi. Pemberian pupuk 
dengan sistem alur, yaitu pupuk diaplikasikan dalam alur yang 
dibuat 7 cm dari barisan tanam, setelah itu alur ditutup kembali 
untuk mencegah penguapan pupuk. 

 

 

 
 

Gambar 11. Tanaman sagu (a), kangkung (b), tomat (c,d), ternak sapi (e) dan itik (f) 
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PENUTUP 
 

Agroforestry pada praktiknya sering digabung dengan paludikultur karena banyak kegiatan penanaman yang 
menggunakan jenis-jenis lokal potensial yang telah diketahui adaptasinya. Pola agroforestry yang berkembang untuk lahan 
gambut secara umum hampir sama dengan pola agroforestry di tanah mineral, yang membedakan hanya pilihan jenis yang 
lebih terbatas pada lahan gambut. Secara umum, praktik agroforestry mampu meningkatkan keberhasilan tanaman, 
ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan gambut
. 



 25 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
Atmoko T. 2011. Potensi regenerasi dan penyebaran Shorea balangeran (Korth.) Burck di sumber 

benih Saka Kajang, Kalimantan Tengah. Jurnal Penelitian Dipterokarpa. 5(2):21-36. 
Bintoro M.H.B., et al. 2017. Pembangunan pedesaan berbasis sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Laporan Kerjasama IPB-BRG. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 
Bintoro MH, Purwanto MYP, Amarillis S. 2010. Sagu di Lahan Gambut. Bogor (ID): IPB Press. 
Budiadi, Suryanto P dan Sabarnurdin S, 2012. Pembaharuan paradigm agroforestry Indonesia seiiring 

meningkatnya isu kerusakan lingkungan dan sustainable livelihood. Dalam: Widiyatno, Prasetyo 
E, Widyaningsih T S, Kuswantoro D P (Eds.). Proc. Sem. Nas.III. Pembaharuan Agroforestri 
Indonesia: Benteng terakhir Kelestarian, Ketahanan Pangan, Kesehatan dan Kemakmuran. 
ISBN: 978-979-16340-3-8. Hal: 168-171. 

Budiman, H. 2012. Budidaya Karet Unggul. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 
Darwo, Tata MH., Heriansyah I., Nugroho A., Bogidarmanti R., Butarbutar T., Yulianti D., dan 

Mawazin. 2017.  Pilot project implementasi paludikultur dan agroforestry di lahan gambut. 
Laporan Kerjasama Pusat Litbang Hutan-BRG. Bogor: Pusat Litbang Hutan. 

Fauzi H., Noor M.A., Nugroho Y., Peran S.P., Satriadi T., Syam’ani, Prihatiningtyas E., Rahmiyati S. 
2017. Pembangunan pilot restorasi gambut terintegrasi di Kawasan Hutan Lindung Liang 
Anggang Kalimantan Selatan. Laporan Kerjasama ULM-BRG. Banjarmasin: Universitas 
Lambung Mangkurat. 

Giesen W. 2004. Causes of peatswamp forest degradation in Berbak National Park and 
recommendations for reforestation. Water for Food & Ecosystems Programme project on 
“Promoting the river basin and ecosystem approach for sustainable management of SE Asian 
lowland peatsamp forest: Case study for Air Hitam Laut river basin, Jambi Province, Indonesia. 
The Netherlands: International Agricultural Centre in cooperation with Alterra, Arcadis 
Euroconsult, Wageningen University, Delft Hydraulics and Wetlands International. 

Gusfarina D.S. 2014. Mengenal kopi liberika tungkal komposit. Jambi: Balai Pengkajian Teknologi 
Pertanian (BPTP) Jambi. 

Haryanto B. dan Pangloli P. 1992. Potensi dan Pemanfaatan Sagu. Yogyakarta: Kanisius.  
Hergoualc’h K. And Verchot LV. 2009. Stock and fluxes of carbon associated with land use change in 

Southeast Asia tropical peatland: A review. Global Biogeochemical Cycles 25 (GB2001). Doi: 
10.1029/2009GB0037182011. 

Hulupi R. 2014. Libtukom: varietas kopi liberika anjuran untuk lahan gambut. Jember: Warta Pusat 
Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, pp. (26)1, 1-6. 

Imelda M. 1980. Prospek pengembangan sagu sebagai sumber karbohidrat. Bull Kebun Raya. 4(5):153-
160. 

Itta D.,  Asysyifa dan Satriadi T. 2017.  Karakteristik lahan gambut dan pola agroforestri di Kelurahan 
Kalampangan Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Laporan Kerjasama Universitas 
Palakaraya-BRG. Palangka Raya: Universitas Palangka Raya. 

IUCN. 2015. The IUCN Red List f Threatened Species. www.iucnredlist.org. 
Joshi, L., Janudianto, van Noordwijk, M., & Pradhan, U. (2010). Investment in carbon stocks in the 

eastern buffer zones of Lamandau river wildlife reserve, Central Kalimantan [province, 
Indonesia: a REDD+ feasibility study. Bogor: World Agroforesry Centre. [Report Project] http:// 
theredddesk.org/sites/default/files/lamandau_report_final_version. Pdf. 

Kessler P.J.A. and Sidiyasa K. 1994. Tree of the Balikpapan-Samarinda Area, Eat Kalimantan, 
Indonesia. The Tropenbos Foundation. Wageningen, the Netherlands. 446 p. 

Maharani R., Handayani P. dan Hardjana A.K. 2013. Panduan Identifikasi Jenis Pohon Tengkawang. 
Balai Besar Penelitian Dipterokarpa. Samarinda: Badan Penellitian dan Pengembangan 
Kehutanan. Kementerian Kehutanan. 

Maharani R., Handayani P. Dan Hardjana A.K. 2013. Panduan Identifikasi Jenis Pohon Tengkawang. 
Balai Besar Penelitian Dipterokarpa. Samarinda: Badan Penellitian dan Pengembangan 
Kehutanan. Kementerian Kehutanan. 

Nair PKR. 1983. An Introduction to Agroforestry. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic 
Publishers. 



 26 

Page S.E., Rieley J.O., Shotyk W. and Weiss D. 1999. Interdependence of peat and vegetation in 
tropical peat swamp forest. Phil. Trans. R. Soc Lond. B. 354:1885-1897. 

Prasetyo P., Hidayat R., Nyoto, dan Purnomo H. 2019. Budidaya kopi liberika di lahan gambut. 
Research Program on Forests, Trees and Agroforestry No. 04, Mei 2019. Bogor: Center for 
International Forestry Research. 

Qomar N., Muhammad A., Idwar, Isnaini, Rony A. 2017. Pengembangan model pengggunaan lahan 
gambut berskala kecil yang produktif dan ramah lingkungan di KHG Pulau Tebing Tinggi, 
Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Pusat Studi Bencana. Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan 
Masyarakat, Universitas Riau. 

Rostiwati T., Lisnawati .Y, Bustomi S., Leksono B., Wahyono D., … dan Haska N. 2008. Sagu 
(Metroxylon spp.): Sebagai Sumber Energi Bioetanol potensial. Jakarta: Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan.  

Sabarnurdin S, Budiadi, Suryanto P. 2011. Agroforestri untuk Indonesia: Strategi Kelestarian Hutan 
dan Kemakmuran. Yogyakarta: Cakrawala Media. 

Schuiling D.L. and Flach M. 1985. Guidelines for the cultivation of sago palm. Departemen of Tropical 
Crop Science. The Netherlands: Agricultural University Wageningen. 34p. 

Setiadi B. 2015. Prinsip-prinsip rehabilitasi lahan gambut. Indonesia Peatland Network (IPN) Toolbox 
Tema C Subtema 7. www.cifor.org/ipn-toolbox. 

Siregar T.H.S. dan Suhendry I. 2013. Budidaya & Teknologi Karet. Jakarta: Penebar Swadaya. 
Sodikin E., Munandar, Setiawan A., Prayitno M.B., Suwandi. 2017. Pilot Project Implementasi 

Paludikultur dan Agrofrestry lahan APL di desa Perigi, Pangkalan Lampam, KHG Sungai 
Sugihan – Sungai Lumpur, Ogan Komering Ilir. Laporan Kerjasama Universitas Sriwijaya-BRG. 
Palembang: Universitas Sriwijaya. 

Suhardiono L. 1993. Tanaman kelapa. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 
Suryanto, Hadi T.S. dan Savitri E. 2012. Budidaya Shorea balangeran di lahan gambut. Banjarbaru: 

Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru. 
Tarigan S.D., Wijayanto N., Nuryartono N., Sunarti, Yudhi A., Mulyadiana A., Sulaeman D., Barus B. 

2017. Restorasi lahan gambut berkelanjutan menggunakan sistem agroforestry paludikultur di 
KHG Sel. Batanghari-Selmendehara, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Laporan Kerjasama IPB-
BRG. Bogor: Institut Pertanian Bogor 

19 


