
 159 

 
 
 

Sintesis Produk Pengetahuan Restorasi 
Gambut (PPRG) KMISTROPER-BRG : 
RESTORASI GAMBUT TERINTEGRASI 

BERBASIS AGROSILVOFISHERY 
 
 
 
 
 
  

 

 
  

 
 
 

Synthesis Report 
 
 
 
 
 
 
 



 160 

Daftar Isi 

Tahapan, Disain Fisik, dan Biaya .................................................................................................. 161 

dalam Penerapan PPRG ............................................................................................................... 161 

Kontribusi PPRG pada Restorasi Gambut ...................................................................................... 166 

Efektivitas PPRG dalam Restorasi Gambut ................................................................................... 168 

Contoh Adopsi PPRG pada oleh Masyarakat/Pihak Tertentu ........................................................ 171 

Produk Pengetahuan Lain Yang Terkait ........................................................................................ 173 

dengan Proses Penerapan PPRG ................................................................................................... 173 

Lesson Learned dari PPRG ............................................................................................................ 174 
 
 
 
Disclaimer  
 
This is a personal article, any views or opinions represented in this article are personal and belong solely to the article owner and do not 
represent those of people, institutions or organizations that the owner may or may not be associated with in professional or personal capacity, 
unless explicitly stated. Any views or opinions are not intended to malign any group, organization, company or individual. All content 
provided on this blog is for informational purposes only. the owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness 
of any information on this site of found by following any link on this site. the owner will not be liable for any errors or omission un this 
information nor for availability of this information. the owner will not be liable for any losses, injuries, or damages from the display or use 
this information. 
 
 



 161 

Tahapan, Disain Fisik, dan Biaya  
dalam Penerapan PPRG 

Restorasi Gambut Terintegrasi Berbasis Agrosilvofishery adalah model pemulihan 
(restorasi) ekosistem gambut yang mengintegrasikan antara strategi atau pendekatan 3R 
(rewetting, revegetasi dan revitalisasi) dengan kegiatan budidaya pertanian (Agro), 
kehutanan (Sylvo), dan perikanan (Fishery) dalam satu hamparan lahan gambut yang telah 
terdegradasi. Integrasi kegiatan 3R dan budidaya agrosilvofishery (wana-mina-tani) dapat 
diilustrasikan sebagai berikut:  

 

Tahapan kegiatannya meliputi : (1) Pemilihan tapak (site) pada lahan gambut yang 
telah terdegradasi yang disebabkan oleh kebakaran dan atau lahan gambut yang telah 
dikonversi dan didrainase pada fungsi budidaya, tidak boleh diaplikasikan pada fungsi 
lindung ekosistem gambut, (2) Identifikasi karakteristik lahan gambut, meliputi: pengukuran 
kedalaman gambut dan penetapan kematangan gambut; pengamatan dan pengukuran 
kedalaman, durasi dan fluktuasi musiman genangan air dan muka air tanah pada musim hujan 
dan musim kemarau, (3) Pembuatan disain fisik sesuai dengan hasil identifikasi karakteristik 
lahan gambut, meliputi; penetapan dimensi panjang dan lebar lahan; panjang, lebar dan tinggi 
bagian pematang; panjang, lebar dan dalam bagian embung/kolam/empang (caren); panjang 
dan lebar areal utama revegetasi; luas areal ideal untuk model ini minimal 2 hektar, (4) 
Pembuatan (konstruksi) pematang dan kolam (caren) yang mengelilingi areal utama 
revegetasi, disarankan secara mekanis karena akan sangat menghemat waktu dan biaya. 
Disain fisik model ini sangat fleksibel, selalu bisa disesuaikan dengan kondisi setempat dan 
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tidak harus berbentuk kotak. Contoh konsep disain fisik dan implementasinya di lapangan 
pada lahan gambut bekas kebakaran seluas 4 hektar dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Komponen utama dari disain fisik tersebut terdiri dari;  
a. Pematang/tanggul (luas 15% dari areal total) mempunyai dimensi lebar dasar 5 m, lebar 

atas 4 m, tinggi 0,6 m. Pematang merupakan bagian paling tinggi berupa tanah timbunan 
yang berasal dari hasil penggalian gambut dalam pembuatan kolam/caren. Pada lokasi 
pilot model di Kabupaten OKI, pematang merupakan areal yang tidak tergenang selama 
10 bulan dalam periode satu tahun. Pematang berfungsi untuk budidaya tanaman 
hortikultura daur pendek seperti kangkung, bayam, cabe, tomat, kacang panjang, jagung 
manis yang akan menjadi sumber pendapatan jangka pendek (harian, mingguan) untuk 
petani pengelola. Pada hamparan lahan yang luas pematang juga bisa berfungsi sebagai 
sekat kanal untuk memperlambat hilangnya air sehingga lahan tetap basah sehingga 
masih sejalan dengan kegiatan rewetting. Budidaya tanaman pertanian pada pematang 
merupakan bentuk revitalisasi sumber mata pencaharian dan pendapatan masyarakat.  

b. Empang parit/kolam/caren (luas 15% dari areal total) mempunyai dimensi lebar atas 
5 m, lebar bawah 4 m, dalam 2 m. Kolam/caren merupakan bagian paling dalam berupa 
areal yang digali untuk memperoleh areal yang terisi air sepanjang tahun. Kolam/caren 
berfungsi untuk embung air dan budidaya ikan (perikanan) atau pemeliharaan jenis-
jenis ikan liar lokal gambut yang masuk kedalamnya, Kolam/caren bukan parit drainase 
tetapi sistem parit tertutup yang tidak akan menguras cadangan air lahan gambut 
sehingga konsep ini masih sejalan dengan kegiatan rewetting. Budidaya ikan pada 
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kolam/caren merupakan bentuk revitalisasi sumber mata pencaharian dan pendapatan 
masyarakat. 

c. Lahan usaha (luas 70% dari areal total) mempunyai dimensi panjang 180 m, lebar 80 
m untuk setiap luas 2 hektar. Lahan usaha merupakan lahan utama untuk kegiatan 
budidaya tanaman kehutanan atau kegiatan revegetasi. Pada lokasi pilot model di 
Kabupaten OKI, lahan usaha merupakan areal yang tidak tergenang selama 5 bulan 
dalam periode satu tahun.  Lahan tersebut tergenang di musim hujan dan surut di musim 
kemarau. Selain untuk budidaya kehutanan, fluktuasi dan durasi genangan dan muka 
air tanah musiman dapat dimanfaatkan juga untuk budidaya perikanan dan pertanian. 
Pada kondisi tergenang (musim banjir) ikan akan tumbuh dan berkembang pada areal ini 
(feeding ground) dan pada saat air surut ikan akan berkumpul di areal kolam/caren. Pada 
saat air surut lahan dapat dimanfaatkan untuk budidaya padi rawa yang ditanam di antara 
baris tanaman hutan (revegetasi). Pada saat air surut juga merupakan waktu untuk panen 
ikan lokal gambut yang mengumpul pada areal kolam/caren. Oleh karena itu 
pemanfaatan lahan usaha sangat sejalan dengan upaya revegetasi dan revitalisasi. Pola 
budidaya pada lahan gambut yang mengikuti pola fluktuasi genangan air tanpa drainase 
buatan merupakan praktek budidaya yang menerapkan prinsip-prinsip paludikultur. 
Kondisi yang menggambarkan fluktuasi genangan air pada areal pilot model disajikan 
pada gambar berikut : 

 

Pembangunan pilot model restorasi gambut terintegrasi berbasis agrosilvofishery di 
Kabupaten OKI dilakukan secara mekanis karena pertimbangan biaya dan waktu. Namun 
demikian kondisi tersebut belum tentu sesuai diterapkan untuk tempat lain, misalnya karena 
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pertimbangan biaya yang terbatas. Untuk kelompok masyarakat, pembangunan secara 
mekanis dapat dilakukan melalui skema subsidi, yaitu biaya pembangunan pematang dan 
kolam serta penyiapan lahan dibantu pemerintah. Contoh dari skema subsidi tersebut sudah 
dilakukan dalam program pencetakan sawah di daerah rawa yang dilaksanakan oleh 
Kementerian Petanian di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Pembangungan 
Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) yang dilakukan oleh BRG RI melalui kegiatan 
penimbunan kanal (canal backfilling), sekat kanal (canal blocking) dan pembuatan sumur 
bor juga bisa disinergikan untuk program  restorasi gambut terintegrasi berbasis 
agrosilvofishery sehingga kegiatannya tidak semata-mata untuk tujuan rewetting, tetapi juga 
bisa untuk mendukung kegiatan revegetasi dan revitalisasi secara langsung jika sejak awal 
diarahkan dan didisain untuk tujuan tersebut. Pembangunan pilot model secara mekanis di 
Kabupaten OKI disajikan pada gambar berikut : 
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Biaya yang diperlukan untuk pembangunan pematang dan kolam/caren secara mekanis 
sampai dengan perapihannya sebesar Rp. 25 juta/ha, ditambah dengan biaya penyiapan lahan 
dan penanaman tanaman hutan, pertanian serta bahan dan peralatan pemeliharaan ikan lokal 
gambut sebesar Rp. 15 juta/ha, sehingga total biaya yang diperlukan untuk seluruh kegiatan 
sampai selesainya bentuk fisik pilot model adalah Rp. 40 juta/ha menurut standar harga upah, 
bahan, alat dan jasa sewa akhir tahun 2017. 



 166 

Kontribusi PPRG pada Restorasi Gambut 

PPRG Restorasi Gambut 
Terintegrasi Berbasis Agrosilvofishery 
merupakan pendekatan atau model 
restorasi gambut in situ pada fungsi 
budidaya ekosistem gambut yang relatif 
baru dikembangkan. Namun demikian 
sesuai konsep awalnya yang 
mengintegrasikan strategi 3R dan 
budidaya agrosilvofishery pada satu 
hamparan lahan gambut dan berdasarkan 
hasil implementasinya sampai dengan 
tahun kedua pelaksanaan, model ini 
memberikan peluang dan harapan yang 
optimistik dan secara nyata berkontribusi 
dalam mengintegrasikan dan 
mensinergikan antara satu elemen dengan 
elemen restorasi gambut lainnya seperti 
telah dijelaskan pada jawaban Pertanyaan 
2. 

Konsep pengelolaan lahan rawa 
terpadu berbasis agrosilvofishery mulai 
dikenalkan pada tahun 2002. 
Implementasi  dari  konsep  tersebut mulai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dilakukan pada tahun itu juga dengan 
melibatkan kelompok masyarakat (2002 – 
sekarang), pondok pesantren (2009) dan 
riset yang didanai oleh Badan Litbang 
Kehutanan (2006 – 2009) dan insentif riset 
dari Kementerian Riset dan Teknologi 
(2009 – 2010) di Kabupaten Banyuasin 
Sumatera Selatan. Sasaran kegiatannya 
waktu itu difokuskan untuk peningkatan 
produktivitas lahan-lahan rawa terlantar 
dan dapat digolongkan sebagai model 
restorasi gambut secara eks situ karena 
dilakukan pada lahan rawa yang telah 
hilang gambutnya akibat kebakaran 
berulang dan telah lama dikonversi 
menjadi pemukiman dan lahan pertanian. 
Model budidaya agrosilvofishery yang 
dikembangkan saat itu berupa model 
budidaya intensif pada lahan dengan 
luasan antara 0,25 – 0,50 hektar seperti 
disajikan pada gambar berikut : 
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Efektivitas PPRG dalam Restorasi Gambut 

Efektivitas PPRG Restorasi 
Gambut Terintegrasi Berbasis 
Agrosilvofishery dari hasil kegiatan 
rewetting, revegetasi dan revitalisasi pada 
areal pilot model sampai tahun kedua 
pelaksanaan, dapat dilihat dari hasil 
pengamatan dan pengumpulan data seperti 
disajikan pada uraian berikut : 

 
a. Efektivitas Rewetting 

Pasca kegiatan rewetting di tahun 
2017 melalui pembuatan sekat kanal pada 
outlet air di kanal yang telah dibangun 
sebelum kegiatan dan sekat kanal dekat 
gorong-gorong jalan di depan areal pilot 
model, diperoleh hasil seperti disajikan 
pada gambar di bawah ini. Berdasarkan 
data dari gambar tersebut dapat dijelaskan 
bahwa: 

- Pada musim hujan periode Oktober 
2017 – April 2018 lahan gambut 
tergenang mulai awal Nopember 2017 
sampai akhir April 2018. Puncak 
genangan tergolong ekstrim dalam (> 
170 cm). Kondisi ini menguntungkan  
Untuk    konservasi     gambut     dan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

budidaya perikanan, tetapi tidak 
menguntungkan untuk pertumbuhan 
tanaman revegetasi. 

- Pada musim kemarau periode Mei – 
Oktober 2018, genangan air surut dan 
air terdapat di bawah permukaan 
gambut dengan kisaran dangkal (0 - 
30 cm) kondisi ini menggambarkan 
bahwa sekat kanal terbukti efektif 
mempertahankan muka air sesuai 
yang diatur dalam PP 57/2016. 

- Pada musim hujan periode Oktober 
2018 – April 2019, lahan gambut 
tergenang kembali dengan  puncak 
genangan yang tergolong ekstrim > 
170 cm. Genangan ekstrim tersebut 
menandakan bahwa lahan gambut 
pada areal pilot model secara periodik 
mengalami banjir di puncak musim 
hujan akibat dari air yang masuk ke 
lahan jauh lebih besar dari air yang 
keluar lahan karena ada pembendung 
buatan yaitu badan jalan Kayuagung – 
Sepucuk dan pemetang yang 
dibangun oleh HGU perkebunan sawit 
pada bagian depan plot Pilot Model. 
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- Pada musim kemarau periode Mei – 
Oktober 2019, genangan air surut dan 
air terdapat di bawah permukaan 
gambut dengan kisaran dalam hingga 
mencapai -90 cm yang dicapai pada 
pertengahan bulan November 2019. 
Kondisi ini menggambarkan bahwa 
sekat kanal terbukti tidak mampu 
mempertahankan muka air sesuai 
yang diatur dalam PP 57/2016. 

- Kedalaman air tanah yang berbeda 
pada musim kemarau tahun 2018 dan 
2019 disebabkan oleh curah hujan 
yang relatif masih tinggi pada periode 
kemarau tahun 2018. Sedangkan pada 
tahun 2019 ini di Provinsi Sumsel 
termasuk Kabupaten OKI terjadi 
kemarau panjang dan baru turun hujan 
di akhir November 2019. Menurut 
laporan BPBD Sumsel, luas 
kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 
di Kabupaten OKI tahun ini mencapai 
139.000 hektar. 

- Pembelajaran yang diperoleh dari 
hasil pengamatan fluktuasi TMA ini 
adalah bahwa sekat kanal hanya 
efektif mempertahanakan tinggi muka 
air tanah < - 40 cm jika pada DAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambut/KHG masih terjadi hujan di 
musim kemarau dan sebaliknya.  

 
b. Efektivitas Revegetasi 

Penutupan lahan gambut pada 
areal pilot model pasca kebakaran tahun 
2015 didominasi oleh rumput kumpai 
(Hymenachne sp) dan purun (Eleocharis 
ochrostachys) Setelah intervensi kegiatan 
revegetasi pada bulan November 2017 
mulai tampak penutupan vegetasi dari 
strata pohon yang ditanam yaitu 
belangeran (Shorea belangeran) dengan 
pertumbuhan yang cukup memuaskan. 
Berdasarkan pengalaman sebelumnya 
pada plot restorasi hutan rawa gambut 
bekas kebakaran yang dibangun pada 
tahun 2012 dan berjarak 2,5 km dari areal 
pilot model, untuk mengetahui efektivitas 
revegetasi tanaman hutan diperlukan 
waktu lebih dari 5 tahun. Tanaman 
revegetasi yang baru berumur 2 tahun 
hanya dapat menjelaskan prediksi 
pertumbuhan dan penutupan tajuknya. 
Kondisi dan pertumbuhan tanaman 
revegetasi jenis belangeran umur 2 tahun 
dan 6 tahun disajikan pada gambar berikut: 
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Jarak tanam yang digunakan pada tanaman 
revegetasi umur 2 tahun adalah 10 m x 4 
m, sedangkan pada umur 6 tahun adalah 5 
m x 4 m. Berdasarkan kondisi penampilan 
pertumbuhannya maka dapat diprediksi 
pada umur yang sama tutupan tajuk dan 
serapan karbon untuk  tanaman  revegetasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pada pilot model sekitar setengah dari 
tanaman revegetasi pada areal demplot 
restorasi hutan rawa gambut bekas 
kebakaran yang lebih dulu dibangun. Hal 
ini karena jarak tanam yang digunakan 
pada areal pilot model 2 kali lebih longgar 
dari areal demplot restorasi.   
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Contoh Adopsi PPRG pada oleh 
Masyarakat/Pihak Tertentu 

Model restorasi gambut in situ dari 
PPRG Restorasi Gambut Terintegrasi 
Berbasis Agrosilvofishery baru 
dikembangkan oleh Balai Litbang LHK 
Palembang bekerjasama dengan Pokja 
Penelitian Restorasi Kedeputian Litbang 
BRG RI mulai tahun 2017. Adopsinya 
berupa rencana perluasan yang akan 
dilakukan pada areal sekitar pilot model 
dengan potensi luasan lahan gambut 
terdegradasi sekitar 240 hektar. Rencana 
adopsi model ini juga baru akan dilakukan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pada lahan rawa seluas 50 hektar di 
Kecamatan Belida, Kabupaten Muara 
Enim melalui kerjasama dengan Balai 
Riset Perikanan Perairan Umum pada 
tahun 2020. Berdasarkan hasil 
pelaksanaan kegiatan pilot model 
revitalisasi dalam 2 tahun, PPRG ini telah 
berhasil meningkatkan pendapatan 
masyarakat secara langsung dari budidaya 
pertanian dan perikanan, seperti disajikan 
pada gambar berikut : 
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Hasil analisis BC Rasio dari 
kegiatan budidaya pertanian (6 jenis 
tanaman hortikultura berdaur pendek) 
diperoleh BC Rasio dengan kisaran antara  
3,34 – 4,15. Budidaya perikanan masih 
berupa pemeliharaan ikan lokal gambut 
yang masuk pada musim banjir dan 
berkembang besar di areal pilot model 
hingga panen pada saat air surut di musim 
kemarau. Produksi ikan dan potensi 
pendapatan saat ini masih dalam proses 
penghitungan. 
 

Model restorasi gambut eks situ 
melalui kegiatan pengelolaan lahan rawa 
terpadu berbasis agrosilvofishery di 
Kabupaten Banyuasin seperti telah 
diuraikan pada jawaban dari Pertanyaan 3 
juga terbukti bisa memberikan pendapatan 
langsung kepada masyarakat petani pemilik 
dan pengelola lahan dengan hasil analisis 
finansial sebagai berikut: 

 

 

No. Analisis Agrosilvofishery di Ponpes 
Inayatullah, daerah Gasing 

Kabupaten Banyuasin - 
Sumsel 

Agrosilvofishery di Ponpes 
Inayatullah, daerah Telang 

Kabupaten Banyuasin - Sumsel 

1. NPV Rp. 88.601.979 Rp. 56.682.461 

2. IRR 38,10% 39,91% 
3. BCR 3,01 3,52 
4. PBP 1 tahun 6 bulan 14 hari 1 tahun 3 bulan 8 hari 

5. BEP 6 tahun 3 bulan 19 hari 6 tahun 1 bulan 20 hari 
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Produk Pengetahuan Lain Yang Terkait  
dengan Proses Penerapan PPRG 

 

Balai Litbang LHK Palembang mempunyai pengalaman panjang dalam kegiatan 
revegetasi hutan rawa gambut terdegradasi mulai dari hutan rawa gambut bekas tebangan, 
bekas kebakaran dan revegetasi lahan gambut yang telah dikonversi dan didrainase. PPRG 
Teknik Revegetasi pada Beragam Tipologi Lahan Gambut Terdegradasi Untuk Restorasi 
Ekosistem Gambut merupakan produk pengetahuan lain yang bisa diajukan untuk 
melengkapi data KMISTROPER.
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Lesson Learned dari PPRG 

 

Pembelajaran yang diperoleh dari PPRG ini terutama adalah pentingnya 
pembangunan plot model, pilot model, demo plot atau apapun namanya untuk restorasi 
gambut terintegrasi di banyak lokasi dengan kondisi biofisik lahan dan sosial ekonomi 
budaya yang beragam karena masyarakat sangat membutuhkan contoh penerapan IPTEK 
yang lebih ramah gambut sekaligus mampu merevitalisasi sumber matapencaharian dan 
pendapatan mereka, sehingga visi “GAMBUT SELAMAT, PENDAPATAN 
MENINGKAT” akan dapat diwujudkan. 

 


