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1. Pendahuluan
• Sebagian ekosistem gambut sudah rusak dan harus direstorasi -- Urgensi

• Restorasi saat ini:  Rewetting, Revegetasi, Revitalisasi
→Upaya level tapak sudah banyak dengan berbagai variasi keberhasilan

→Upaya berbasis data lanskape atau unit KHG masih terbatas (atau belum ada??)

• Perlu data dan operasional dengan dukungan legal:   
→ aturan :  acuan identifikasi (Permen no 14, 2017; dan SNI SNI-79252019 Standar Pemetaan Gambut), 
atau Lainnya sesuai keperluan organiasi

→Data yang dihasilkan lembaga yang tidak berwenang -- tidak dapat dimanfaatkan secara legal

• Perlu strategi baru berbasis landscape / KHG atau SubKHG
→ Sudut pandang berubah



2. Karakter data Ruang dan fisik Air
2.1. Karakter ruang

- ukuran ruang yang penyimpan dan pemakaian air 

- ukuran ruang belum memperhitungkan perbedaan musim

- ukuran ruang belum memperhitungkan potensi maksimum keperluan / pemanfaatan

2.2. Karakter fisik dan air

- Kedalaman tanah gambut dan tipe gambut, dan karakter substratum

- Muka Air Tanah (MAT)

2.3. Dinamika

- apakah sifat dan ruang sudah memperhitungkan dinamika

- perundangan – berbasis sektoral ??

➔BRG – pengelolaan ke depan – KHG or SubKHG

➔KHG atau subKHG sudah berubah atau perlu diperbaiki ??



2.1 Karakter Ruang: Perlindungan dan Pengelolaan KHG

• Adanya fungsi lindung (FL) dan fungsi budidaya (FB) dalam KHG

• Fungsi Lindung minimum 30 persen dari KHG, dengan asumsi ideal bahwa 30 persen FL 
mampu menyimpan dan menyediakan ke FB

Beberapa tantangan :

a. Keberadaan KHG (da subKHG) masih berbasis data kasar

→ adanya data lebih detil (gambut, hidrotopografi) bisa merubah keberadaan KHG

b. Ruang FL min 30 % dan penyebaran -- yang dianggap cukup masih perlu pembuktikan

→masih memerlukan pembuktian

c. Ruang FL min 30 % belum memperhitungkan perbedaan musim

→ apakah cukup menyediakan air pada musim kemarau

d. Ruang FL 30 % belum memperhitungkan potensi maksimum keperluan / pemanfaatan

e. Dinamika ruang dan lahan : kekeringan, kebakaran, emisi, subsidensi, kebanjiran

→ perlu simulasi berbasis data besar (big data)



Pembelajaran dari KHG di eks PLG dan KHG Katingan Mentaya : 
sedang proses pengumpulan data terbaru dan pemanfaatannya

Daerah pinggir kubah, 
terdapat aktivitas
pertanian dan
ekonomi
masyarakat (padi, 
sawit, kelapa) dan
perusahaan (sawit
dan hti)

Daerah kubah
dominan masih
bervegetasi lebat
(>30 persen)
→ Ada perusahaan
RE di hampir semua
kubah

Sudah ada dinamika : 
kebakaran

Daerah pinggir kubah, 
terdapat aktivitas
pertanian dan ekonomi
Masyarakat (padi dll) dan
perusahaan (dominan
sawit dan hti)

Daerah kubah dominan
masih non pertanian
→ Banyak perusahaan
sawit di hampir semua
kubah

Sudah banyak dinamika : 
sulfat masam (gambut
sudah habis), kekeringan, 
kebanjiran kebakaran



2.2 Karakter fisik dan air

• Pertanyaan mendasar terkait karakter fisik dan air pada 
restorasi sebuah KHG

• Potensi kubah gambut sebagai sumber air rewetting pada 
berbagai tipologi KHG

• Efektivitas restorasi, potensi subsidensi serta keberlanjutan
lanskap gambut pada MAT 40 cm 



2.2.1 Potensi kubah gambut: sumber air rewetting pada berbagai tipologi KH

• Potensi simpanan sebuah sub-KHG/KHG dg porositas 92%

• Luas 39.000 ha, defisit air musim kemarau 180 cm per 3 
bulan (Peluang 70%)

• Potensi areal yang dapat di basahi : 1,172,534 ha; 
Proporsi zona lindung: budidaya = 1: 30

• Tapi, air pada kubah turun 5 cm/hari karena fluks
lateral (bukan karena ET karena ET sdh dihitung pada 
defisit)).

• Asumsi fluks air konstan (asumsi yang imposible)

• Namun berdasarkan Hukum Darcy fluks air maksimum
dapat dihasilkan dari kubah adalah sbb:

• Skenario 1 : H = 5 m, k = 15 m/hari maka fluks = 0.08 
mm hari-1 atau hanya menutupi 5 % defisit perbulan
selama musim kemarau (asumsi defisit pada P=70%, 
adalah 1.67.mm hari-1 

• Skenario 2 : H = 10 m, k = 30 m/hari maka fluks = 0.9 
mm hari-1 atau 57% defisit perbulan selama musim
kemarau

• Perlu kajian lebih mendalam lagi berapa sebenarnya
potensi rewetting kubah gambut dengan monitoring MAT 
kontinu pada sebuah sub-KHG/KHG (SiMATAG-0.4m)

Sumber: Prof.ChairilAnwar Siregar, BLI-KLHK 2019

Sumber: james-oetomo.com

Hukum Darcy =
V = - k dh/dl



Bukti empiris cenderung mendukung hasil perhitungan Darcy
• Secara umum MAT lebih sering < 40 cm



2.2.2 Efektivitas restorasi dan keberlanjutan lanskap gambut pada MAT 40 cm 

Gambar. a) Hubungan diantara water table (TMA) dengan potensi kebakaran yang ditunjukan oleh nilai mKBDI (Sumber: 
M. Taufik pada PIMNAS Gambut BRG. Ancol,  Nop.2019), b) Potensial air terkait dengan TMA tanah nisbi terhadap batas
pengamatan (Sumber: Kurnain, 2005), c) Hubungan diantara TMA dan kelengasan tanah (Sumber: Merduyarso et al. ( 
Penelitian Mitra BRG 2019)



Lanjutan…Keberlanjutan lanskap gambut pada zona budidaya

• Sebesar 2.5 juta ha daerah pesisir
Sumatera berada pada ketinggian
di bawah 2m ASL

Source: Vernimmen et al. 2019

Source: Deltares, 2018 

Potensial flood 2016 Potensial flood 2060



3. Identifikasi karakter fisik dan ruang

3.2. Pengalaman mendapatkan data
➢ Pengukuran langsung
➢ Inderaja (berkembang: radar, drone, 

Multispektral)
➢ Data publik (data geospasial

lainnya)
➢ Partisipasi berbagai pihak dilakukan

3.1. Data yang diperlukan untuk KEG :

➢ Apakah cukup untuk keperluan restorasi ??

➢ Apakah cukup untuk tujuan lain – untuk pertanian, misalnya

Praktek saat ini dengan :
• Metode menggabungkan

semua pengetahuan
• Menggabungkan banyak

sumber data
• Belum ada yang 

menggabungkan data



Data yang 
dikumpulkan
berdasarkan
Peraturan
Menteri LHK 
Nomor 14 
Tahun 2017 
tentang Tata 
Cara 
Inventarisasi
dan Penetapan
Fungsi
Ekosistem
Gambut

• Lokasi titik atau koordinat dan GPS tracking (jumlah besar dan sistematik –
transek/grid)

• Elevasi lahan

Parameter yang diamati : 

• Gambut : Kedalaman air tanah, genangan dan banjir, ketebalan gambut, 
Proporsi berat bahan gambut, dan kedalaman lapiran pirit

• Substratum di bawah lapisan gambut : tekstur, tipe bahan induk

• Lingkungan fisik: tingkat kerusakan lahan gambut, kondisi drainase alami dan
buatan, kualitas air tanah, sungai/air drainasi (PH, EC, TDS), tipe luapan, serta
tutupan lahan/ penggunaan lahan

• Lingkungan non-fisik : pemanfaatan hasil hutan, kearifan lokal, konflik, aspirasi 
masyarakat

3.1 Data yang dikumpulkan lembaga walidata



Data wilayah
gambut yang 
dikumpulkan
dalam SNI-
79252019 -
Standar-
Pemetaan-
Lahan-Gambut

• Pengamatan tanah dilakukan menggunakan bor gambut
sampai kedalaman lapisan tanah mineral (substratum). 

• Jumlah titik 15 persen populasi (terbatas, transek) 

• Parameter yang diamati: 

a. morfologi tanah gambut: warna, drainase, ketebalan dan
kematangan tanah gambut, kadar bahan sulfidik/pirit, 
kedalaman air tanah, sisipan tanah mineral, pH tanah/air 
gambut, dan salinitas. 

b. substratum di bawah gambut : warna, tekstur, 
konsistensi, pH, dan kadar bahan sulfidik/pirit, 

c. Lingkungan fisik / dinamika : banjir, genangan/ luapan, 
keberadaan saluran drainase, dan vegetasi/penutup lahan



Ilustrasi titik pengamatan pada dua metode

Sumber: dari SNI Pemetaan Standari Tanah Gambut Modifikasi data SNI disesuiakan dengan permenLHK No 14, 2017

Model interpolasi lebih lemah –
untuk menghitung volume karbon
atau kandungan air lebih terbatas
-- idenya – model transfer sifat fisik

Model interpolasi lebih kuat – untuk
menghitung volume karbon atau kandungan
air lebih kuat
-- dapat juga – model transfer sifat fisik



3.2. Pengalaman Pengumpulan Data KHG (PermenLHK No 14, 2017)

Rencana amatan
titik dan asumsi
per hari minimal 4 
titik:
• Akses sulit, 

banjir, semak, dll
• Tenaga lokal

kesulitan
• Rencana flying 

camp 
• Bantuan

perusahaan
• Waktu terbatas
• Asumsi dana

• Waktu survey
• Prasurvei
• Metode pilihan



4. Strategi identifikasi dan aktivitas
1. Pembuatan data dan bigdata

2. Penggunaan teknologi dan inovasi

3. Penggunaan data publik dan pelibatan publik

4. Revitalisasi kelembagaan



4.1 Pembangunan Data dan BigData

• Data yang diamanahkan PermenLHK No 14, 2017 dan SNI 79252019 
Standar Pemetaan Tanah Gambut – ada gap

→ beda tujuan aplikasi, tetapi banyak yang sama

→ gabungan diperlukan, kalau mau efisien / efektif

• Data yang diinventarisasi / dimiliki perusahaan tidak sama

→ sukarela, kemajuan bervariasi

• Analisis lanskap sulit dilakukan

→ ada fragmentasi data

• Pembuatan big data akan lama

→ perlu percepatan



4.2 Penggunaan Teknologi dan Inovasi
• Penggunaan teknologi penginderaan jauh

→ terdapat perkembangan sangat cepat (pasif dan aktif)

→ kebutuhan skala tapak dan landscape tertampung

→ analisis bersifat temporal sudah makin baik

• Pemanfaatan hasil riset dan inovasi

→ perkembangan metode inventarisasi berkembang

→model otomasisasi sudah layak dimasukkan dalam metode

→ penggunaan data primer akan cenderung berkurang



4.3 Penggunaan data publik dan partisipasi

• Penggunaan data publik (open dan non open) 

→ data inderaja dan non inderaja di laman publik ; ex Google Earth

→ data non spasial tersedia, terdapat variasi kualitas, ex data tanah

• Pelibatan publik

→ data inderaja, level tapak (drone), dari pihak ‘orang banyak’

→ data non spasial tapak, sesuai Permen No 14, banyak dari
masyarakat

→ data dinamis seperti kebakaran, kekeringan, kebanjiran lebih
mudah dari masyarakat



4.4 Revitalisasi Kelembagaan Data
• Koordinasi antar lembaga, dalam :

→ kegiatan pengumpulan data dilakukan relatif bersamaan

→semua area dalam KHG saling-tergantung (inter-dependence)

→ penetapan batas tugas dalam menjaga ruang (air dan lainnya) 

→ berbagi data menjadi keharusan, apalagi daerah publik (FL)

• Lembaga data publik yang baru

→mencari lembaga netral yang menyediakan / membagi data

seperti PT atau lembaga lain

→membuat lembaga baru --- yang belum ada, bisa dalam lembaga yang sudah ada



5. Rekomendasi

1. Kerusakan harus dicegah dan restorasi bersifat penting dan
mendesak dilakukan

2. Perlu pendekatan baru dalam membuat data (teknologi/metode)

3. Terbentuknya Maha Data (Big Data) gambut harus disegerakan

4. Revitalisasi kelembagaan mutlak dilakukan


