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Ringkasan Eksekutif 
 
1. Berdasarkan analisis peta citra, selama 20 terakhir telah terjadi peningkatan jumlah 

drainase atau kanal di lahan gambut dalam di Lansekap Berbak. Pada awalnya untuk 

kepentingan akses pengangkutan hasil dan kayu kemudian untuk kepentingan perluasan 

lahan pertanian subsistensi dan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit.  Hal ini 

menyebabkan perubahan drastis terhadap fisik hidrologis, pedologis dan vegetasi lahan 

gambut secara keseluruhan di Lansekap Berbak. Seiring dengan peningkatan drainase 

yang menyebabkan dampak pengeringan lahan gambut menimbulkan masalah dampak 

ikutan seperti bencana kebakaran lahan, banjir berlebihan dan teratur, menyusutnya 

habitat alamiah harimau Sumatera dan hewan pemangsanya serta pelepasan emisi 

karbon dalam jumlah besar serta menurunnya hasil produktifitas pertanian masyarakat. 

Adanya bukti nyata adanya bencana banjir ditunjukan dengan dengan adanya kanal 

(parit) tersier dengan kerapatan tinggi 15 – 75 meter di perkebunan kelapa sawit,  

adanya penimbunan (moulding) tanah pada bagian bawah batang pokok kelapa sawit. 

 

Pembuatan dan kehadiran kanal di Tahura Tanjung dimulai antara pada tahun 1997 - 

1998 pada saat masa Krisis Ekonomi Moneter (“Krismon”) terjadi di Indonesia dan 

penebangan kayu liar menjadi kegiatan skala masif dan sporadic di Indonesia akibat 

lemahnya tata kelola kehutanan pada saat itu yang dikenal sebagai masa reformasi politik 

di Indonesia. Kanal-kanal dibuat dengan tujuan sebagai sarana transportasi kayu ilegal 

dari lahan gambut di Taman Nasional Berbak dan Tahura Tanjung. Dan kehadiran 

infrastruktur kanal di Daerah Penyangga Tahura Tanjung dan Taman Nasional Berbak, 

seperti Desa-desa  Dendang, Rantau Rasau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau 

Puding di Kabupaten Muaro Jambi dimulai pada tahun 1994 dengan dukungan 

pendanaan Bank Dunia dalam Proyek Indonesia - Integrated Swamp Development Project.  

Sedangkan kehadiran kanal di Hutan Produksi Terbatas di Sungai Kumpeh dimulai pada 

tahun 1988, ketika Ijin Usaha Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IPHHK-HA) diberikan 

kepada Alas Kesuma Group dan Rimba Karya Indah Group sebelum dialihkan kepada PT. 

Putra Duta Indah Wood  dan juga kepada PT.Persona Belantara Persada.  

 

2. Kajian lapang yang dilakukan pada bulan Oktober – Desember 2014 telah menghasilkan 

temuan-temuan sebagai berikut : 

a) Observasi berhasil dilakukan pada tiga transek utama di Sungai Ketapang (SK), Gedong 

Karya  (GK) dan Wahana Semponjen Indah (SWI)  dengan total jarak pengamatan 

sepanjang 22,4 kilometer dengan kedalaman gambut mulai dari  0,5 meter sampai   12 

meter. 
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b) Sistem drainase yang telah dibuka dan  dipergunakan paling tidak dimulai pada tahun 

10  - 20 tahun yang lalu  dan telah menyebabkan subsidensi (penurunan tanah 

gambut) paling sedikit 1 (satu) meter dan penurunan maksimum hingga 2 meter. 

 

c) Lebih dari 90% dari permukaan lahan di sepanjang transek berada di bawah level 

banjir 2012 yang terjadi 5 tahunan) . 

 

d) Dasar gambut yaitu tanah mineral (pasir/liat) selalu ditemukan dibawah rata-rata 

level sungai. Estimasi angka subsidensi adalah 3,5 cm per-tahun di gambut dalam dan 

1,5 – 3 cm per-tahun di gambut dangkal, sehingga frekuensi dan kedalaman banjir 

akan terus bertambah di masa yang akan datang dan tidak akan menguntungkan 

untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.  

 

e) Hasil wawancara terhadap petani di Desa Gedong Karya dan Desa Seponjen yang 

paling berkorelasi dengan fakta tersebut diatas adalah sebagai berikut : 

 

 Semua petani (100%) di Desa Seponjen dan 73% di Desa Gedong Karya telah 

terbiasa dengan banjir dari sungai setiap tahun dengan kedalaman rata-rata 

adalah 1,5 meter, dan banjir lainnya adalah karena hujan saja dengan kedalaman 

rata-rata adalah 0,7 meter dari permukaan . 

 

 Di Desa Seponjen, 88% dari petani melaporkan bahwa banjir terjadi setiap tahun, 

sedangkan di Desa Gedong Karya 95% melaporkan bahwa beberapa kejadian 

banjir hanya berpengaruh pada lahan berelevasi rendah saja. Oleh karena itu 57% 

dari petani menyatakan bahwa banjir saat ini lebih sering terjadi dibandingkan 

dengan 10 tahun lalu. 

 

f) Jenis tanaman utama coklat dan kelapa sawit yang ditaman di lahan gambut di 

kawasan ini tidak memiliki masa depan ekonomi, karena dibatasi dengan toleransi 

banjir dan tidak dapat menahan kondisi keterbatasan tersebut, sehingga 

produktivitas hasil akan menurun dan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya 

frekuensi banjir dan kedalaman tanah semakin memburuk akibat penurunan tanah 

gambut (subsidence).  

 

g) Daerah ini hanya cocok untuk jenis padi yang memiliki strain toleran terhadap banjir 

sehingga dapat meningkatkan produktifitasnya. 

 

h) Mismanajemen dan penurunan lahan gambut wilayah barat dan di dalam Kawasan 

Tahura Tanjung akan sangat mempengaruhi tidak hanya mata pencaharian sumber 
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daya alam di bagian hutan yang tersisa dari Tahura dan Taman Nasional Berbak akan 

semakin terkuras. Nilai keanekaragaman hayati dan cadangan karbon akan musnah.  

 

i) Untuk meningkatkan dan mempertahankan penghidupan masyarakat dan perspektif 

konservasi hutan, lahan gambut lebih dalam dari 0,5 meter tidak memiliki 

kesempatan untuk mendukung semua jenis pertanian yang cocok dan berkelanjutan 

di masa depan. Lokasi ini harus direhabilitasi dengan jenis-jenis tanaman yang 

toleran terhadap banjir atau teknik palidukultur.  

 

j) Rekomendasi pengelolaan lahan gambut  dan pengelolaan air yang berkelanjutan untuk 

kawasan Tahura Tanjung adalah sebagai berikut: 

 

 Hindari drainase atau deforestasi pada gambut yang dalam 3 (tiga) meter, kawasan 

ini diperuntukan untuk konservasi. 

 

 Pada lahan gambut yang berbatasan dengan lahan gambut dalam, perlu 

dikembangkan  rencana pengelolaan terpadu (integrated management plan).  

 

 Pengelolaan air adalah kunci pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di 

Lansekap Berbak. Dan pemadaman kebakaran di lahan gambut tidak mungkin 

tanpa adanya perbaikan pengelolaan lahan gambut itu sendiri. 

 

 Pada lahan gambut yang telah dikeringkan, harus direhabilitasi dengan sistem 

penambatan kanal  (canal blocking). Pemilihan kontruksi dam dan sistem sangat 

menentukan terhadap keberhasilan kegiatan rehabilitasi hidrologis dan revegetasi 

pada lahan gambut terdegradasi. 

 

 Ada 3 (tiga) lokasi kanal yang menjadi prioritas untuk ditambat di dalam Kawasan 

Tahura Tanjung, yaitu Wahana Seponjen Indah, Gedong Karya dan Sungai 

Ketapang.  Kanal Wahana Semponjen Indah adalah kanal super pioritas yang harus 

ditambat. Tergantung dengan ketersediaan besaran pendanaannnya, maka opsi 

skenario pendanaan rendah Rp. 15 – 30 juta adalah  penyekatan kanal dengan 

membangun sementara dam pengendali semi permanen dengan kontruksi Sekat 

Papan,  Sekat Isi Dua Lapis (Composite dam) atau konstruksi kayu berlapis 

(sheet pile) dikombinasikan dengan karpet plastik (geotextile).  Dan untuk 

jangka panjang dengan skenario pendanaan lebih dari Rp. 30 juta adalah  

membangun dam pengendali permanen dengan kontruksi Dam Gambut Yang 

Dipadatkan Mekanik  (Mechanical Compacted Peat Dam).  
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 Direkomendasikan lokasi prioritas penyekatan kanal yang  akan didanai oleh 

TFCA adalah lokasi kanal / parit Transek Wahana Semponjen Indah. Teknologi 

kontruksi direkomendasikan adalah Sekat Papan atau Sekat Isi Dua Lapis. 

Dilokasi ini terdapat kegiatan reforestasi jenis pohon Jelutung Rawa (Dyera lowii 

Hook. F) yang dilaksanakan oleh UPTD Tahura Tanjung.  Lokasi ini selalu terbakar 

setiap tahunnya, teraklhir kali pada akhir tahun 2014, karena kegiatan reforestasi 

pohon Jelutung belum diprakondisikan dan  dipaduserasikan dengan pengelolaan 

air lahan gambut melaui penyekatan kanal/parit. Pengelolaan air dimaksud adalah 

membasahi kembali lahan gambut agar terjaga kelembabannya, sehingga lokasi 

tidak mudah terbakar kembali pada saat dimusim kemarau dan kegiatan 

pemulihan vegetasi  lebih berjangka panjang hasilnya. 
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BAB 1 : Pendahuluan 

 
1. Latar Belakang 

 

Salah satu aktivitas yang paling berpotensi meningkatkan laju degradasi dan berkurangnya 

luas hutan dan lahan gambut di Indonesia adalah berasal dari kegiatan pembuatan 

saluran/parit/kanal, baik yang dibangun secara legal maupun illegal di dalam maupun di 

sekitar hutan dan lahan gambut. Keberadaan saluran/parit di lahan gambut pada umumnya 

bermuara pada sebuah atau beberapa sungai. Hal ini dimaksudkan agar produk-produk hasil 

kegiatan dari dalam hutan/lahan selanjutnya dapat diangkut melalui sungai menuju desa-desa 

terdekat. Ketika saluran/parit-parit ini dibangun banyak materi galian parit (seperti lumpur 

tanah mineral, serasah tanaman yang masih segar, maupun gambut) yang secara disengaja 

maupun tidak disengaja masuk ke sungai. Kondisi demikian menyebabkan terjadinya 

perubahan terhadap morfologi (misal kedalaman sungai) maupun kualitas air sungai yang 

bersangkutan. 

 

Begitupun di Lansekap Berbak keberadaan kanal/parit/saluran air, baik yang berada di dalam 

atau di daerah penyangga Taman Nasional Berbak maupun Taman Hutan Raya Tanjung telah 

menyebabkan pengeringan lahan gambut tidak terkendali.  Kawasan kubah gambut (peat 

dome) yang ada di Taman Nasional Berbak dan Tahura Tanjung sebenarnya berfungsi sebagai 

kubah air yang menyimpan air dan melepasnya kembali secara perlahan‐lahan ke sungai. Pada 

musim kemarau kandungan air yang ada di bawah permukaan gambut akan terlepas secara 

perlahan namun dengan debit air yang masih cukup besar, sehingga bila musim hujan tiba 

kawasan hutan rawa gambut akan terendam/banjir kembali. Gambut diketahui mempunyai 

karakter fisik yang porositas yang tinggi sehingga mempunyai daya menyerap air yang sangat 

besar.  Oleh karena itu, gambut memiliki kemampuan sebagai penambat air (reservoir) yang 

dapat menahan banjir saat musim hujan dan melepaskan air saat musim kemarau, sehingga 

intrusi air laut saat kemarau dapat dicegahnya. Fungsi ini telah mengalami gangguan di 

Lansekap Berbak, karena kehadiran kanal/parit yang dibangun oleh manusia. 

 

Lahan gambut yang sudah dibuka dan telah didrainase dengan membuat parit atau kanal, 

kandungan airnya menurun secara berlebihan. Penurunan air permukaan akan menyebabkan 

lahan gambut menjadi kekeringan. Gambut mempunyai sifat kering tak balik (Hydrophobia 

Irreversible). Artinya, gambut yang sudah mengalami kekeringan yang ekstrim, akan sulit 

menyerap air kembali. Gambut yang telah mengalami kekeringan ekstrim ini memiliki bobot isi 

yang sangat ringan sehingga mudah hanyut terbawa air hujan, strukturnya lepas‐lepas seperti 

lembaran serasah, mudah terbakar, dan sulit ditanami kembali. Lahan gambut cenderung 

mudah terbakar dibandingkan tanah mineral, karena kandungan bahan organik yang tinggi 
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dan memiliki sifat kering tak balik, porositas tinggi, dan daya hantar hidrolik vertikal rendah. 

Kebakaran di lahan gambut sangat sulit dipadamkan karena dapat menembus di bawah 

permukaan tanah. Bara di lahan gambut hanya dapat dipadamkan oleh air hujan yang lebat. 

 

Kekeringan juga mengakibatkan lahan gambut akan mudah teroksidasi, yaitu sebuah proses 

dimana bahan organik diuraikan oleh mikroba dan dilepaskan ke atmosfir, sehingga lahan 

gambut semakin rentan terbakar dan sulit dipadamkan. Proses kebakaran ini tentunya 

melepaskan Gas Rumah Kaca (GRK) yang membuat lahan gambut menjadi sumber emisi yang 

besar.  Kebakaran lahan gambut juga akan semakin menyusutnya luasan habitat alamiah dan 

meningkatnya kematian populasi harimau Sumatera dan jenis satwa liar lainnya karena 

peristiwa kebakaran hutan. Selain itu pada musim penghujan, bencana banjir kerapkali terjadi 

di kawasan perdesaan yang mengakibatkan menurunnya produktifitas pertanian masyarakat, 

seperti yang dialami oleh masyarakat di Desa Semponjen dan Desa Gedong Karya. 

 

Banyak kanal / parit dibangun oleh pemerintah pada periode 1900-an sebagai usaha 

ekstensifikasi kawasan pertanian pada lahan gambut dan juga dipergunakan sebagai askes 

transportasi hasil hutan kayu alam baik legal maupun ilegal. Sekarang banyak kanal juga 

dipergunakan masyarakat di Kecamatan Kumpeh Ilir sebagai jalur transportasi mengambil 

hasil hutan non kayu di dalam kawasan Taman Nasional Berbak, seperti pemungutan jenis-

jenis ikan sungai.  

 

Peristiwa kebakaran hutan skala masif pada tahun 1997- 1998 di Taman Nasional Berbak 

akibat kombinasi pemicu fenomena kekeringan ekstrim yang dipicu El Nino, pengambilan 

jelutung ilegal dan penebangan kayu liar yang menyebabkan 27.000 hektar kawasan hutan 

gambut terbakar atau 16% luas TN. Berbak dengan kebakaran terparah di zona inti TN. Berbak 

seluas 10.800 hektar. Dengan kejadian ini diperkirakan 7 mega ton emisi karbon dilepaskan ke 

atmosfir akibat peristiwa kebakaran tersebut.  

 

Walaupun kegiatan pemulihan hutan gambut terdegradasi bekas kebakaran melalui upaya 

reforestasi dengan penanaman jenis Jelutung telah dilakukan di Kawasan TN. Berbak dan 

Tahura Tanjung oleh Balai Taman Nasional Berbak dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Tahura Tanjung, tapi upaya ini belum dipaduserasikan dengan pentingnya pengelolaan air 

gambut terkait dengan restorasi hidrologis berupa kegiatan pembasahan kembali (rewetting) 

lahan gambut melalui penambatan kanal dengan membangun dam-dam pengendali air. 

Dampaknya adalah lokasi dan hasil reforestasi yang telah dilakukan terbakar setiap tahunnya 

khususnya pada musim kemarau, karena lokasi reforestasi di lahan gambut mengalami 

kekeringan dan mudah terbakar. Pada tahun akhir tahun 2014, kejadian ini dialami Tahura 

Tanjung diperkirakan 200 – 300 hektar lokasi reforestasi pohon Jelutung musnah terbakar. 

Tahura Tanjung, Huta Lindung Gambut Air Hitam Dalam dan Hutan Produksi Terbatas Sungai 
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Kumpeh memiliki peranan krusial bagi integritas ekosistem hutan gambut di Taman Nasional 

Berbak, karena daerah hulu Sungai Air Hitam Dalam adalah sumber air utama air bagi Taman 

Nasional Berbak di daerah hilirnya. Rehabilitasi hidrologi di dalam dan sekitar kawasan 

Tahura Tanjung memiliki dampak positif terhadap keberlangsungan ekologis Taman Nasional 

Berbak.  

 

Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah mengembalikan kondisi hidrologis 

ekosistem kawasan hutan dan lahan gambut melalui kegiatan penyekatan saluran atau 

penabatan kanal (canal blocking). Penutupan kanal atau parit dengan membangun dam-dam 

pengendali, maka diharapkan tinggi muka air dan retensi air di dalam kanal dan di sekitar 

hutan dan lahan gambut dapat ditingkatkan, sehingga akan mendorong proses pembasahan 

kembali (rewetting) lahan gambut, sehingga oksidasi lahan gambut berkurang, resiko 

kebakaran menurun, emisi karbon dapat diturunkan, dan kematian populasi dan habitat 

alamiah harimau Sumatera serta jenis satwa pemangsanya dikurangi luasan.  Penyekatan ini 

juga akan mendukung keberhasilan upaya pemulihan kawasan lahan gambut terdegradasi 

sebagai habitat harimau Sumatera. 

 

Kegiatan penutupan saluran merupakan suatu kegiatan fisik yang bersifat multi disiplin ilmu. 

Sebelum dan sesudah suatu saluran ditutup, diperlukan beberapa kajian ilmiah yang 

menyangkut aspek: karakteristik tanah, limnologi, kondisi hidrologi, vegetasi dan sosial 

budaya masyarakat. 

 

Berdasarkan uraian justifikasi diatas, maka perlunya kegiatan pengkajian keberadaan kanal 

dan lahan gambut yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan akses aktivitas para pihak 

mempengaruhi keberadaan populasi harimau Sumatera. 

 

2. Tujuan dan Hasil Yang Diharapkan 

 

2.1. Tujuan Pengkajian 

 

Tujuan dari kegiatan pengkajian ini untuk memperoleh informasi terkini dan menganalisis 

kondisi fisik pedologis hidrologis lahan gambut di dalam dan sekitar Kawasan Konservasi 

Tahura Tanjung dan Taman Nasional Berbak untuk mendapatkan rekomendasi teknis 

mengenai pendekatan yang paling tepat untuk perencanaan penggunaan lahan, rehabilitasi 

hidrologi lahan gambut,  peningkatan produktifitas pertanian dan restorasi hutan berbasis 

informasi fisik terbaru dan akurat. 
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2.2. Hasil Yang Diharapkan 

Hasil pengkajian ini diharapkan mendapatkan laporan teknis mengenai informasi yang 

memadai mengenai kanal dan penilaian hidrologi gambut dari Sungai Kumpeh ke Kawasan 

Tahura Tanjung dan Taman Nasional Berbak dengan rincian informasi yang diharapkan 

sebagai berikut: 

a) Pengukuran ketebalan gambut akan memberikan informasi tentang ketinggian bagian 

bawah gambut terkait dengan tingkat air sungai. Jadi karakteristik banjir dan kekeringan 

lahan gambut dapat ditentukan. 

b) Sampling gambut pada setiap titik pengukuran ketebalan gambut di kedalaman 0,2 dan 1 

meter untuk menentukan karakteristik dan jenis gambut. Dan hal ini juga berguna untuk 

perkiraan kandungan mineral gambut dan di bawah gambut. 

c) Data elevasi akan dikaitkan dengan (a) titik tertinggi dari tanggul dan (b) tingkat sungai 

pada musim penghujan dan musim kemarau. Hal ini juga berguna untuk menentukan 

karakteristik banjir dan kekeringan lahan gambut. 

d) Menginstal beberapa alat pengukur permukaan sungai yang akan dipantau selama 

beberapa bulan untuk mendapatkan informasi  tingkat  dinamika  sungai dan permukaan 

air kanal/parir; 

e) Pengamatan kanal yang ada dan sistem drainase di Tahura Tanjung untuk tujuan desain 

teknis dan konsep pendekatan rehabilitasi hidrologi lahan gambut yang tepat melalui 

kegiatan pembasahan kembali (rewetting) lahan gambut dengan cara pembuatan dam-dam 

pengendali pada kanal-kanal prioritas yang harus ditambat 

C. Metodologi  
 
1. Rancangan metodologi 

Metodologi survey fisik hidrologis lahan gambut dengan rincian metodologi sebagai sebagai 

berikut: 

  

1. Berdasarkan Peta Citra serial dan terbaru tahun 2013 dianalisis, diverifikasi dan 

didokumentasikan secara visual dan ditentukan indikasi keberadaan geografis fisik kanal-

kanal yang berlokasi di Kawasan Tahura Tanjung dan Kawasan Hutan Produksi Sungai 

Kumpeh, khususnya kanal-kanal yang menembus ke dalam kawasan Taman Nasional 

Berbak. Keberadaan kanal ini akan dianalisis terhadap dampak pengeringan lahan gambut 

di lansekap Berbak. 
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2. Khusus di Kawasan Tahura Tanjung dilaksanakan pengumpulan data primer setiap 

interval 500 meter pada lahan gambut yang memiliki kedalaman 3 meter pada titik transek 

yang telah ditetapkan di Kawasan Tahura Tanjung. Sebanyak 3 transek pengamatan 

ditetapkan. Transek 1 dan 2 merepresentasikan kondisi lahan pertanian dan transek 3 

mewakili kawasan lahan gambut yang terbakar pada tahun 2006. Data primer yang 

dikoleksi di lahan gambut Tahura Tanjung mencakup : 

a) Ketebalan tanah gambut setiap interval 100 meter dengan menggunakan alat Auger 

b) Karakteristik visual gambut seperti fibrik, hemik, saprik dan perkiraan kandungan 

sedimen mineral gambut serta ada tidak adanya kandungan gambut pada setiap titik 

ketebalan gambut 0,2 dan 1 meter. 

c) Perataan (levelling) dengan metode pipa sampai ketebalan gambut mencapai 2 

meter. 

d) Data ketinggian permukaan tanah (elevasi) yang dikaitkan dengan titik tertinggi 

tanggul kanal dan ketinggian permukaan sungai pada musim kering dan musim 

penghujan. 

e) Memasang dan menempatkan alat pengukur permukaan air sungai (dipwell) yang 

akan dipantau setiap bulan pada 3 lokasi untuk mengetahui tingkat dinamika 

permukaan sungai dan kanal.  Rancangan Alat Pengukur Dipwell sebagaimana 

gambar dibawah ini berdasarkan rancangan teknis Deltares (2013). 

 

3. Menyusun dan menyebarkan  serta menganalisis kuestioner komprenhensif yang 

didistribusikan pada 2 desa yaitu Desa Semponjen dan Desa Gedong Karya untuk 

mengetahui aspirasi masyarakat desa  terkait dengan kondisi terkini pertanian lahan 

basah. 
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2. Lokasi 

Lokasi pengkajian mencakup kawasan Taman Hutan Raya Sekitar Tanjung, Taman Nasional 

Berbak dan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh sebagaimana GAMBAR 1 dibawah ini 

 

 

3. Bentuk Kegiatan  

Bentuk kegiatan berupa survey pengukuran fisik lahan gambut dan kanal serta instalasi 

peralatan selama 28 hari kerja di 3 lokasi transek yang telah ditentukan di kawasan Tahura 

Tanjung. Survey dilakukan dengan mengikuti metoda standar yang sudah baku dan dipakai 

secara global (Deltares 2013). Kegiatan terdiri dari studi desktop GIS, survey lapangan 

pengukuran permukaan air, visual dan ketebalan gambut, elevasi tangggul dan gambut, 

pemasangan alat pengukur dipwell pada 3 lokasi dan pengecekan  bulanan Dipwell, analisis 

data serta penyusunan laporan pengkajian. 

 
GAMBAR 1.                                                                                                                                                                            

Peta Situasi dan Lokasi Pengkajian Kanal dan Hidrologis Lahan Gambut TFCA di Tahura Tanjung, 
Taman Nasional Berbak dan Hutan Produksi Terbatas   Sungai Kumpeh 
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GAMBAR 2  
Keberadaan Kanal Si Lansekap Berbak Masih Digunakan untuk 

Akses Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Ilegal (kanan) dan 
Pemungutan  Hasil Ikan Air Tawar dari                                                         

Dalam Taman Nasional Berbak (Kiri) 

BAB 2: Hasil dan diskusi 

 
 
Fokus dari kajian lapangan ini adalah menginformasikan temuan-temuan terkait visualisasi 

kanal dan lahan gambut di Kawasan Hutan Produksi Sungai Kumpeh dan Taman Hutan Raya 

Tanjung berbasis analisi citra satelit.  

 

Selanjutnya secara detail dikaji di Kawasan tahura Tanjung elevasi tanah gambut dalam 

kaitannya dengan tingkat air sungai, kehadiran dan kedalaman gambut dan subsiden 

(penurunan) lahan gambut, dan perspektif masyarakat tentang bagaimana masalah ini 

mempengaruhi produktivitas pertanian mereka. Informasi ini penting untuk setiap 

perencanaan penggunaan lahan lebih baik di lahan gambut, baik untuk pertanian, perkebunan 

atau restorasi hidrologis dan vegetasi hutan gambut, sehingga perencanaan penggunaan lahan 

didasarkan pada kondisi fisik hidrologis pedologis yang tepat. Penilaian detail ini didasarkan 

pada tiga transek dengan total panjang 22,4 km di Kawasan Tahura Tanjung  (Lihat Gambar 1)  

dan kuesioner  yang disebarkan di dua desa, yaitu Desa Semponjen dan Desa Gedong Karya. 

 

1. Keberadaaan Kanal dan Dampak Pengeringan di Lansekap Berbak 

 

Pemetaan kanal di 

Lansekap Berbak 

dilakukan berdasarkan 

analisis desktop 

interpretasi peta satelit 

resolusi tinggi – SPOT 

2007.  Keberadaan kanal 

di Lansekap Berbak 

ditemukan pada semua 

fungsi hutan mencakup 

Kawasan Pelestarian 

Alam, Hutan Lindung 

Gambut dan Hutan 

Produksi Terbatas. Hasil 

interprestasi dapat 

dilihat pada GAMBAR 3   

Keberadaan kanal di lansekap  masih dimanfaatkan untuk akses  pengangkutan hasil hutan 

kayu ilegal maupun legal serta mengangkut hasil hutan bukan kayu, khususnya jenis ikan  

sungai dari dalam kawasan Taman Nasional Berbak. 
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Jumlah kanal tertinggi ditemukan di Taman Hutan Raya Tanjung, disusul di Kawasan Hutan 

Produksi Terbatas, Hutan Lindung Gambut Air Hitam Dalam – Air Hitam Laut dan Taman 

Nasional Berbak.  Semakin tingggi jumlah kanal yang ditemukan berdampak pada efek luasan 

pengeringan lahan gambut dan jumlah emisi karbon yang dihasilkan di Lansekap Berbak.  

Metodologi yang disepakati para ahli menyatakan bahwa sistem kanal akan memberikan efek 

terhadap 3 kilometer disekitar kawasan, termasuk dampak pengeringan. Keberadaan kanal 

akan menyebabkan adanya aliran air dari kubah gambut ke kanal dan selanjutnya 

mengeringkan lahan gambut serta menyebabkan oksidasi sehingga melepaskan karbon ke 

atmosfir.  

 

Pada TABEL 1 diperlihatkan hasil perhitungan efek luasan pengeringan lahan gambut di 

Lansekap Berbak. Pada tabel ini ditunjukan bahwa Kawasan Tahura Sekitar Tanjung yang 

mempunyai parit/kanal paling banyak di Lansekap Berbak memiliki efek luasan pengeringan 

lahan gambut  yang paling luas  yaitu 16.734 hektar atau 95% dari luas total kawasan. 

Kemudian disusul berturut-turut luasan pengeringan lahan gambut  paling luas adalah 

Kawasan Taman Nasional Berbak seluas  12.167 hektar,  IUPHKK-HA PT. Pesona Belantara 

Persada seluas 10.688 hektar, IUPHKK-HA PT. Putraduta Indah Wood seluas 7.496 hektar dan 

terkecil adalah Hutan Lindung Gambut seluas 1.967 hektar. 

 

 

LOKASI 

LUAS 
KAWASAN 

HUTAN 
(Ha) 

LUAS EFEK 
PENGERINGAN 

(Ha) 

%  LUAS 
KAWASAN 

%  EFEK 
PENGERINGAN  

Taman Nasional Berbak  140,204   12,167  9% 23% 

Hutan Lindung Gambut  18,700   1,967  11% 4% 

Taman Hutan Raya Tanjung  17,593   16,734  95% 31% 

Hutan Produksi Terbatas 
Sungai Kumpeh  62,208   23,050  37% 43% 

PT. Putraduta Indah Wood  33,566   7,496  22% 14% 

PT. Pesona Belantara Persada  20,958   10,688.  51% 20% 

Total 238,707 53,920 23%  

 

 

TABEL 1 
Luas Efek Pengeringan Lahan Gambut  di Lansekap Berbak Pada                                                     

Masing-masing Unit Pengelolaan Hutan 
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Dalam TABEL 1 juga menunjukan  bahwa keberadaan kanal di Lansekap Berbak telah 

menyebabkan pengeringan lahan gambut seluas 53.920 hektar atau 23% dari luas total 

Lansekap Berbak . 

 

 

 

2. Keberadaan Kanal Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas 

 

Lokasi yang dikaji merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh yang telah 

dibebani IUPHHK-HA (Ijin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam).  IUPHKK-HA 

diberikan kepada PT. Putra Duta Indah Wood berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 

89/Menhut-II/2007 sampai tahun 2045 seluas 34,730 hektar. Sebelumnya kawasan ini 

dikelola melalui HPH Alas Kesuma Group sampai tahun 1988. 

 

Hasil kajian lapangan selama 6 hari di lapangan, keberadaan kanal hanya ditemukan satu 

lokasi yang terletak berdampingan dengan perkebunan kelapa sawit. Sebanyak 60 fitur fisik 

lapangan yang ditemukan terdiri dari fitur  jalur alat berat pengangkut kayu sebanyak 49 fitur, 

fitur rel pengangkut kayu sebanyak 6 fitur, bekas jalur dari rel pengangkut kayu 4 fitur, sedang 

 

GAMBAR 3 
Peta Menunjukan Keberadaan Kanal/Parit di Lansekap Berbak dan                                                          

Daerah Efek Kekeringan Akibat Keberadaan Kanal / Parit 
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Kanal aktif hanya ditemukan 1 fitur. Kondisi saat ini dari fitur jalur alat berat pengangkut kayu 

seluruhnya adalah tidak aktif, karena telah tertutup rapat vegetasi kembali. 

 

3. Keberadaan Kanal Di Kawasan Tahura Tanjung 

 

3.1. Analisis Desktop Pola Drainase 

 

Berdasarkan analisis desktop Peta Image Landsat 5  tahun 1997 dan 1999,  Landsat Image 8 

tahun 2013 , SPOT  Tahun 2003 dan  Rapid Eye Tahun 2014 dengan resolusi 5 meter, maka 

dihasilkan simpulan analisis sebagaimana pada GAMBAR 4  dan GAMBAR 5 

 

Pada GAMBAR 4 diperlihatkan kondisi infrastruktur air di Kawasan Tahura Tanjung dan 

ditemukan 3 (tiga) kanal / parit utama yang selanjutnya kami sebut Kanal-kanal Wahana 

Semponjen Indah, Sungai Ketapang dan Gedong Karya. 

 

Pada GAMBAR 5 ditunjukan berdasarkan hasil interprestasi peta Rapid Eye dengan resolusi 5 

meter mengenai kondisi kepadatan kanal / parit tersier pada transek Wahana Semponjen 

Indah. 

 

Kanal / parit utama berhubungan dengan Sungai Air Hitam Dalam yang berhulu di dalam 

Kawasan Taman Nasional Berbak. Dan kanal-kanal ini juga berhubungan dengan jalur-jalur 

bekas penebangan kayu alam di dalam Taman Nasional Berbak dan Hutan Lindung Gambut. 

 

Secara historis perubahan tutupan hutan dan keberadaaan kanal / parit berdasarkan 

interprestasi peta cita satelit disimpulkan sebagai berikut: 

 

 

a) Pada tahun 1997, pembukaan hutan alam secara illegal di lahan gambut di Kawasan 

Tahura Tanjung dan kayu diangkut melalui rel-rel yang terbuat dari kayu. Pada masa ini 

kekeringan lahan gambut adalah minimal. 

 

b) Pada tahun 1999, pembuatan kanal primer dan sekunder yang masif dimulai untuk 

kepentingan transportasi kayu ilegal dari Kawasan Tahura Tanjung dan Taman Nasional 

berbak dan pola ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di 

sekitar Tahura Tanjung. Kekeringan lahan gambut semakin meningkat dengan 

meningkatnya pembuatan parit pada masa ini. 

 

c) Pada tahun 2003, pembuatan kanal / parit untuk pengangkutan kayu ilegal masih terus 

berlangsung dan pada tahun 2005 kegiatan pembalakan liar mulai berhenti. Pembuatan 

kanal / parit semakin intensif bukan untuk pengangkutan kayu, tetapi dengan 
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GAMBAR 4 

Peta  kondisi infrastruktur Pengairan di Kawasan Tahura Tanjung 
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d)  pengembangan lahan budidaya kelapa sawit.  Keberadaan kanal ini kerapkali 

dimanfaatkan oleh masyarakat lokal di Kecamatan Kumpeh Ilir  sebagai akses masuk 

secara ilegal menuju ke dalam Taman Nasional Berbak untuk memungut hasil hutan bukan 

kayu, seperti ikan sungai dan jenis-jenis burung. 

 

e) Pada tahun 2009, mulai bermunculan keberadaan kanal / parit tersier, khusus di lokasi 

perkebunan kelapa sawit dengan lebar 15 sampai 75 meter.  Penerapan kepadatan kanal 

yang tinggi dengan ukuran 15 meter menunjukan, bahwa kawasan perkebunan telah 

mengalami masalah banjir yang serius setiap tahunnya. 

 

f) Pada tahun 2012, perusahaan perkebunan kelapa sawit, seperti PT. WSI, PT. ADS dan PT. 

BBS telah menerapkan pola pengeringan air dengan membangun kanal tersier dan 

densitas yang padat berukuran 15 meter untuk mengurangi masalah banjir yang dihadapi 

GAMBAR 5 
Interpretasi peta. Rapid Rye Tahun 2012 yang memperlihatkan tingginya kepadatan parit 

yang mengeringkan lahan gambut dalam di Desa Semponjen                                                              
(Transek Wahana Semponjen Indah) 
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di kawasan konsesi mereka.  Pola ini mulai beralih dengan membuat pola “moulding” pada 

setiap batang pokok kelapa sawit. 

 

3.2. Elevasi, Permukaan Air Sungai dan Ketebalan Gambut  

 

Pada GAMBAR 6 ditunjukan hasil analisis pengukuran elevasi, ketebalan gambut dan 

permukaan air pada 3 transek utama, yaitu Sungai Ketapang (SK), Gedong Karya (GK) dan 

Wahana Semponjen Indah (WSI).  Adapun ringkasan penting dari analisis ini sebagai berikut: 

 

a) Seluruh transek yang diamati mempunyai kedalaman gambut 0,5 sampai 12 meter.  Sistem 
kanal / parit   telah dibuka dan  dipergunakan paling tidak dimulai pada tahun 10  - 20 
tahun yang lalu  dan telah menyebabkan subsidensi (penurunan tanah gambut) dengan 
hilangnya lapisan gambut , paling sedikit 1 (satu) meter dengan diperkirakan penurunan 
maksimum hingga 2 meter. Dan lebih dari 90% dari permukaan lahan di sepanjang transek 
berada di bawah level banjir 2012 yang terjadi 5 tahunan). 
 

b) Dasar gambut yaitu tanah mineral (pasir/liat) selalu ditemukan dibawah rata-rata tingkat 
air permukaan air sungai. Estimasi angka subsidensi adalah 3,5 cm per-tahun di gambut 
dalam dan 1,5 – 3 cm per-tahun di gambut dangkal, sehingga frekuensi dan kedalaman 
banjir akan terus bertambah di masa yang akan datang dan kondisi pertanian masyarakat 
sebagian besar daerah cenderung semakin memburuk 10 sampai 20 tahun dari sekarang. 
Tentunya tidak akan menguntungkan untuk sektor pertanian tanaman pangan seperti 
jenis padi yang tidak toleran banjir dan perkebunan kelapa sawit, coklat dan karet.
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GAMBAR 6 
Profil Melintang Elevasi, Permukaan Tanah, Permukaan Air Sungai dan Ketebalan 

Gambut Pada Transek  Transek  Sungai Ketapang, Gedong Karya dan                             
Wahana Semponjen Indah 
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GAMBAR 7. 
Rekaman foto yang menunjukan 1)  hutan gambut primer di kawasan Tahura Tanjung (kiri 

paling atas), 2) Tanda Banjir di Desa Gedong Karya (tengah atas), 3) Perkebunan PT. WSI terkena 
banjir pada tahun 2012 (kanan atas),  4) Sekolah Dasar Desa Semponjen terkena banjir pada 

tahun  2012 (kiri bawah), 5) Sistim moulding (gundukan tanah) mulai diterapkan untuk 
mengatasi masalah banjir di perkebunan kelapa sawit (tengah bawah), 6) Pola kanal tersier di 

perkebunan sawit untuk mengatasi banjir di PT. WSI  (kanan bawah) 

 

. 
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GAMBAR  8 
Rekaman foto yang menunjukan : a)  Tim survey  kanal TFCA (paling kiri),  b) Mewawancarai 

penduduk di Desa Semponjen (kedua dari kiri), c) Kanal Wahana Semponjen Indah yang membatasi 
kawasan konsesi perkebunan dengan kawasan Tahura Tanjung, (kedua dari kanan), d)  

Pembangunan kanal/parit tersier yang di perkebunan sawit yang semakin mengeringkan lahan 
gambut dan pola penanganan banjir di kawasan perkebunan 

 

c) Pada tahun 2009, mulai bermunculan keberadaan kanal / parit tersier, khusus di lokasi 

perkebunan kelapa sawit dengan lebar 15 sampai 75 meter.  Penerapan kepadatan 

kanal yang tinggi dengan ukuran 15 meter menunjukan, bahwa kawasan perkebunan 

telah mengalami masalah banjir sehingga tentunya berdampak pada menurunnya 

produktifitas hasil perkebunan kelapa sawit.  Pada tahun 2012, perusahaan perkebunan 

kelapa sawit, seperti PT. WSI, PT. ADS dan PT. BBS yang berlokasi sekitar Tahura 

Tanjung telah menerapkan pola pengeringan air dengan membangun kanal tersier dan 

densitas yang padat berukuran 15 meter untuk mengurangi masalah banjir yang 

dihadapi di kawasan konsesi mereka.  Pola ini mulai beralih dengan membuat pola 

“moulding” (gundukan) pada setiap batang pokok kelapa sawit untuk menghadapi 

serangan banjir bah ke kawasan konsesi perkebunan.  

 

d) Hasil wawancara terhadap petani di Desa Gedong Karya dan Desa Seponjen yang paling 

berkorelasi dengan fakta-fakta kerusakan hidrologis lahan gambut dan menurunnya 

tingkat produkfitas pertanian masyarakat adalah sebagai berikut : 

 

 Semua petani (100%) di Desa Seponjen dan 73% di Desa Gedong Karya telah terbiasa 

menghadapi  banjir dari sungai setiap tahun dengan kedalaman rata-rata adalah 1,5 

meter, dan banjir lainnya adalah karena hujan saja dengan kedalaman rata-rata adalah 

0,7 meter dari permukaan . 

 

 Di Desa Seponjen, 88% dari petani melaporkan bahwa banjir terjadi setiap tahun, 

sedangkan di Desa Gedong Karya 95% melaporkan bahwa beberapa kejadian banjir 



 

23 | Kajian Kanal /TFCA/ KoRoar Berbak 

 

 

hanya berpengaruh pada lahan berelevasi rendah saja. Oleh karena itu 57% dari petani 

menyatakan bahwa banjir saat ini lebih sering terjadi dibandingkan dengan 10 tahun 

lalu dan telah menurunkan pendapatan ekonomi dari produksi karet, padi, coklat dan 

kelapa sawit. Umumnya masyarakat belum mengetahui bagaimana solusi mengatasi 

persoalan penuruan produktifitas, khususnya terkait dengan menata ulang pengelolaan 

air gambut dan peruntukan pemanfaatan lahan gambut. 

 

 
 

 

GAMBAR 9 
Perkebunan Karet Milik Masyarakat dan Perkebunan Sawit PT. ADS Terkena Banjir. 

Didokumentasikan   pada Oktober 2013 pada saat pengkajian lapang 
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3.3. Instalasi Perangkat Papan Duga dan Sumur Pemantau 

 

Tujuan penabatan kanal / parit / saluran ait adalah untuk meningkatkan tinggi paras/muka air 

tanah gambut. Selanjutnya untuk membuktikan bahwa penyekatan telah menyebabkan 

terjadinya peningkatan muka air tanah gambut maka harus dilakukan pemantauan regular 

terhadap parameter hidrologi secara rutin dan sistimatis.  Parameter tersebut diantaranya 

meliputi curah hujan, permukan air sungaai, debit air di dalam saluran, tinggi muka air tanah 

gambut di sekitar penyekatan saluran dan tinggi air permukaan. Parameter-parameter ini 

perlu di ukur dan dianalisa untuk mengetahui sampai sejauh mana penutupan saluran secara 

hidrologi telah menunjukan adanya perbaikan terhadap tata kelola air di lingkungan 

sekitarnya.  

 

 

GAMBAR  10 
Kanal Utama Wahana Semponjen Indah di Desa Semponjen                                                                  

adalah Super Prioritas Lokasi Kanal untuk Dilakukan Penyekatan Kanal  
yang  Perlu  Ditabat 



 

25 | Kajian Kanal /TFCA/ KoRoar Berbak 

 

 

3.3.1 Pengukuran Air Permukaan Sungai 
 
Tinggi muka air permukaan (diukur di dalam saluran/parit) dapat diukur dengan 

menggunakan Papan Duga (staff gauge), lihat Gambar dibawah. Pembacaan dilakukan dengan 

memperhatikan skala baca yang tercantum pada papan duga. 

 

Sebanyak 2 (dua) buah perangkat Papan Duga telah terpasang di Gedong Karya di Sungai 

Batang hari sepanjang 6 (enam) meter dan di  Desa Semponjen/ PT. Wahana Semponjen Indah 

Indah di tepi Sungai Kumpeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papan Duga akan dipantau secara harian dan bulanan oleh seorang masyarakat lokal yang 

ditunjuk.  Selain itu Papan Duga pada saat kegiatan penyekatan kanal / parit   juga akan 

dipasang dan diukur di dalam saluran/parit bagian hulu, sebelum lokasi tabat dan dibagian 

GAMBAR 11 
Pemasangan Alat Papan Duga (staff gauge) Di Tepi Sungai Batanghari di 

Desa Gedong Karya (Kiri) dan Sungai Kumpeh di Desa Semponjen (kanan) 
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hilir tabat setelah lokasi penhyekatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh tabat dalam meningkatkan tinggi muka air di bagian hulu saluran. Semakin besar 

perbedaan muka air permukaan, maka peran tabat dalam menahan air semakin nyata. Jika 

perbedaan ini tidak terlalu nyata, kecuali pada musim hujan, maka ada beberapa kemungkinan, 

yaitu: tabat mengalami kebocoran, baik melalui samping maupun bawah tabat, atau sifat tanah 

gambutnya sangat porous, missal pada gambut jenis fibrik. Dan tabat harus segera diperbaiki 

agar tidak sekat tidak hancur. 

 

3.3.2 Instalasi Sumur Pemantau (Dipwell)   
 

Tim kajian kanal telah berhasil memasang  sumur pemantau (dipwell) lahan gambut sebanyak 

14 buah perangkat yang ditempatkan masing-masing di Transek Gedong Karya sebanyak 4  

buah perangkat, di transek Wahana Semponjen Indah sebanyak 7 buah perangkat dan di 

Transek Sungai Ketapang sebanyak 3 buah perangkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumur pemantau dibuat dengan memasukan pipa paralon PVC ke dalam tanah gambut, 

sehingga ujung pipa bagian bawah melewati muka air tanah dibawahnya. Ukuran pipa paralon 

disarankan berdiameter sekitar 5 cm dinding telah dibuat berlubang-lubang.  Lihat GAMBAR 

13 dibawah ini and memiliki panjang sekitar 2 meter dan bagian ujung yang ditancapkan ke 

dalam tanah gambut ditutup agar pipa tidak tersumbat oleh materi gambut pada saat pipa 

ditusukan ke dalam gambut.    Semua pipa paralon ditanam dalam tanah gambut, selanjutnya 

dilakukan pengukuran tinggi muka air tanah pada masing-masing sumur. Pengukuran muka 

air tanah gambut dilakukan dengan mencelupkan tongkat kering dan berskala ke dalam sumur 

pemantau. Ukur panjang tongkat mulai dari tepi bibir pipa yang mencuat ke atas permukaan 

   

GAMBAR 12 
Pemasangan Sumur Pemantau di Transek Gedong Karya (kiri), Wahana Sempojen Indah 

(WSI) dan Sungai Ketapang (SK) untuk mengukur muka air tanah gambut 
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tanah hingga bagian tongkat yang basah karena terkena air gambut di dalam sumur (misal 

tinginya adalah a = 75 cm). Kemudian hitung bagian tinggi pipa yang mencuat di atas 

permukaan tanah (misal b = 10 cm). Selanjutnya tinggi muka air tanah adalah a – b = 65 cm 

(angka ini menggambarkan tinggi muka air tanah dari permukan tanah).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.  Kelayakan dan Rekomendasi Teknis Penyekatan Kanal 
 

4..4.1  Prinsip Umum Penambatan Kanal 

 

Selama dua dekade terakhir, telah terjadi peningkatan pesat dalam konversi dan degradasi 

lahan gambut di Lansekap Berbak, khususnya di Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya 

Sekitar Tanjung dan Taman Nasional Berbak  dari  penebangan kayu liar, pengeringan 

(drainase), kebakaran lahan, konversi lahan menjadi perkebunan, dan perambahan hutan. 

Kegiatan ini mengganggu fungsi ekosistem lahan gambut dengan terjadinya oksidasi gambut 

dengan membuat ekosistem lebih rentan terhadap kebakaran hutan yang sulit dipadamkan di 

lahan gambut sehingga menyusutkan habitat alamiah satwa liar, khususnya harimau Sumatera.  

GAMBAR 13 
Cara Mengukur  Permukaan Air Gambut dengan Alat Sumur Pemantau (Dipwell) 
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Tahura Tanjung diketahui adalah bagian daerah jelajah harimau Sumatera untuk mencari 

mangsanya dan kerapkali ditemukan konflik dengan masyarakat perdesaan seperti kasus di 

Desa Semponjen. Disamping itu tentunya kebakaran hutan akan meningkatkan asap kebakaran 

hutan dan pelepasan emisi karbon ke atmosfir yang membahayakan kesehatan manusia dan 

kerugian ekonomi masyarakat. 

 

Penurunan tanah (subsisdence) adalah dampak lain umum yang terjadi di lahan gambut yang 

dikeringkan. Kerusakan ekologis dari lahan gambut ini telah terjadi di Kawasan Tahura 

Tanjung dan kawasan budidaya sekitarnya. Ketinggian tanah turun setiap tahun, membuat 

daerah lebih rentan terhadap bencana banjir seperti yang dialami oleh Desa Semponjen dan 

Desa Gedongkarya.  

 

Penurunan tanah terjadi ketika lahan gambut dikeringkan, yang mengarah ke konsolidasi 

tanah berupa penurunan kadar air, pemadatan tanah berupa penurunan kadar udara dan 

oksidasi tanah. Oksidasi tanah terutama disebabkan oleh paparan udara, gangguan tanah, 

pemupukan, dan suhu yang lebih tinggi. Gambut yang terkena lebih rentan terhadap 

kebakaran, yang selanjutnya dapat menurunkan kualitas tanah. Penelitian sebelumnya di 

Sumatera dan di Malaysia telah menunjukkan bahwa penurunan tanah di lahan gambut 

mungkin setinggi satu meter pada tahun pertama pengeringan lahan gambut, dan mungkin 

menyebabkan penurunan setinggi empat meter selama 50 tahun berikutnya. 

 

Berdasarkan fakta tersebut diatas, makan kondisi lahan gambut yang rusak mengalami 

pengeringan secara hidrologis di Lansekap Berbak haruslah dipulihkan kualitas ekologisnya, 

khususnya kesetimbangan airnya (water balance) berdasarkan prinsip siklus hidrologis 

dengan menghentikan sama sekali kegiatan pengeringan di lahan gambut. Berdasarkan siklus 

hidrologi, maka persamaan kesetimbangan air lahan gambut dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dari persamaan di atas terlihat bahwa untuk mencegah penurunan muka air tanah yang 

berarti mengecilnya nilai ΔS sebagai akibat adanya perambahan hutan dengan membesarnya 
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GAMBAR 14 
Prinsip Utama Dalam Penyekatan Kanal/Parit/Saluran Air 

 

nilai E) dan adanya parit dan saluran terbuka,   dengan mmembesarnya nilai RO, maka perlu 

dilakukan pengendalian terhadap nilai RO yang besar dengan catatan dan  asumsi nilai curah 

hujan (P) dan infiltrasinya (I) adalah  konstan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu cara untuk mengendalikan dan atau menurunkan nilai limpasan permukaan (RO) di 

lahan gambut adalah melalui penyekatan kanal / parit /saluran air  yang tadinya bebas 

terbuka, seperti digambarkan pada GAMBAR 14  dalam Diagram Alir pada GAMBAR 15.  

 

Dengan penyekatan kanal/parit/saluran air di lahan gambut diharapkan adanya peningkatan 

muka air tanah di lahan gambut atau terbasahi kembali, sehingga gambut tidak mengalami 

kekeringan dengan menurunnya peristiwa oksidasi gambut dan menurunkan resistensi 

gambut dari kebakaran. 
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GAMBAR 15 
Penyekatan Kanal/Parit Dalam Sistem Pemulihan Tata Air di Hutan dan Lahan Gambut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Lokasi Prioritas Penambatan 

 

Program penyekatan parit/kanal di areal hutan rawa gambut lansekap Berbak bertujuan untuk 

memberikan kontribusi terhadap pemulihan habitat alamiah harimau Sumatera dengan 

mmperbaiki  kondisi habitat  tata air dengan  mendukung upaya rehabilitasi lahan gambut  

terdegradasi dan pencegahan kebakaran hutan rawa gambut, serta memberikan manfaat sosial 

ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. 
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Dari hasil pengkajian lapang, maka telah ditemukan kanal utama di kawasan Tahura Tanjung, 

yaitu Wahana Seponjen Indah, Gedong Karya dan Sungai Ketapang. Parit/kanal yang akan 

ditabat adalah parit/kanal yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

 

a) Kanal/parit yang mengarah ke hulu (kubah gambut) hutan rawa gambut  Kawasan-

kawasan Tahura Tanjung dan Taman Nasional Berbak ; 

b) Kanal/parit yang berupa parit/kanal buatan manusia dan bukan sungai/anak sungai yang 

tercipta secara alami; 

c) Kanal/parit yang bermuara ke sungai di sekitar areal (Sungai Kumpeh dan Sungai 

Batanghari);  

d) Parit yang telah teridentifikasi kepemilikannya dan telah mendapatkan persetujuan awal 

atau tertulis dari “pemilik” untuk dilakukan penyekatan kanal; 

e) Diprioritaskan pada kanal/parit yang memiliki akses mudah untuk dijangkau dalam 

pelaksanaan penyekatan; 

f) Diprioritaskan pada kanal/parit yang berada pada lahan gambut yang telah terdegradasi 

terutama akibat kebakaran lahan; 

g) Diprioritaskan pada parit/kanal  yang masih aktif dan berfungsi mengalirkan air dari 

areal lahan gambut,  bukan kanal/parit yang telah mati atau tertutup; 

h) Ketersediaan besaran pendanaan penyekatan kanal/parit yang akan menentukan jenis 

dan volume kontruksi penambatan kanal/parit: 

i) Diprioritaskan pada kanal/parit yang berada pada lahan gambut terdegraradasi yang 

direncanakan untuk direhabilitasi vegetasinya. 

. 

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka direkomendasikan  1 (satu) lokasi penyekatan parit 

/ kanal di dalam Kawasan Taman Hutan Raya Tanjung, yaitu pada kanal/parit Wahana 

Semponjen Indah dan tepatnya pada lokasi reforestasi tumbuhan Jelutung UPTD Tahura 

Tanjung yang terbakar pada tahun 2014 yang lalu. Pada GAMBAR 16 ditunjukan peta lokasi 

rekomendasi lokasi prioritas untuk penyekatan kanal yang akan didanai oleh TFCA.  

 

Disamping itu direkomendasikan 3 (tiga) lokasi potensial perbaikan sistem pengelolaan kanal 

skala besar dan permanen sebagaimana tersaji pada GAMBAR 17. Tentunya perbaikan 

infrstruktur pengelolaan air ini membutuhkan pendanaan yang sangat besar 
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GAMBAR 16 

Peta Lokasi Prioritas Penyekatan Kanal/Parit dengan Pendanaan TFCA 
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GAMBAR 17 
Lokasi Potensial Perbaikan Pengelolaan Kanal                                                        

Berskala Besar dan Permanen di Lansekap Berbak 
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4.4.3 Jenis Kontruksi Penyekatan Kanal 
 

Mengingat bahwa sebagian besar parit/kanal yang berada di areal hutan rawa gambut di 

Kawasan Tahura Tanjung  relatif kecil dengan lebar antara 2‐5 meter, maka berdasarkan hasil 

tinjauan desain teknis dan pengalaman penyekatan parit/kanal dari beberapa pihak serta 

ketersediaan pendanaan pada saat ini, maka ada 3 jenis teknik kontruksi penabatan yang 

direkomendasikan di Kawasan Tahura Tanjung.  Aplikasi kontruksi sangat tergantung 

ketersediaan pendanaan penyekatan kanal/parit.  

 

Skenario Biaya Rendah (Rp 10 Juta – Rp . 30 Juta) 

 

1) Kontruksi Sekat Kayu Satu Lapis yang dilapisi plastik atau bahan geotextile. Desain 

teknis sekat ini mengacu kepada teknik Penyekatan Sekat Papan (Plank dam) yaitu 

penyekatan dengan penyusunan satu lapis kayu. Kayu yang digunakan berupa kayu 

balok/gelondongan berukuran kecil (Kayu Tembesu, Gelam, dan lain‐lain) atau papan dari 

kayu yang telah rebah, bekas terbakar, dan lain‐lain yang masih bisa digunakan. Lihat 

GAMBAR 19 

 

Penempatan sekat yang tepat dan pemasangan yang cermat dapat digunakan untuk 

memblok aliran air parit/saluran yang cukup besar (untuk saluran dengan ukuran 

kedalaman lebih dari 1 meter dan lebar diatas 2 meter). Pemasangan sekat jenis ini dapat 

dilaksanakan oleh tenaga kerja biasa dan tidak memerlukan keahlian khusus 

. Beberapa pertimbangan dalam menggunakan tipe sekat papan antara lain: 

 

 Konstruksinya melibatkan banyak orang (labour intensive) sehingga disisi lain dapat 

menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya 

 

 Perlu menggunakan jenis bahan kayu yang tahan terhadap air dan pelapukan 

 

 Material kayu yang dibutuhkan relatif besar, sehingga metode transportasi bahan harus 

dipertimbangkan dari sisi biaya 

 

 Hindari penumpukan orang yang terlalu banyak di sekitar lokasi konstruksi karena 

tanah gambut sangat rentan mengalami amblasan/subsiden sehingga dapat 

menggagalkan konstruksi sekat. 
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 Papan disusun tumpang tindih agar rapat dan cara pemasangannya dilakukan secara 

silih berganti. 

 

 Data kedalaman atau ketebalan gambut diperlukan untuk menentukan seberapa tinggi 

(m) dan jarak antar tiang pancang yang nantinya akan ditanam di dalam saluran. 

Pengukuran ini dilakukan di dalam saluran dan sekitarnya dengan kerapatan (interval 

jarak pengukuran) sekurangnya/ idealnya setiap 1 meter. Alat yang digunakan adalah 

bor tanah/gambut dengan panjang + 15 meter. Data-data yang akan diperoleh dari 

pengukuran ini adalah ketebalan gambut, posisi kedalaman tanah mineral dan tinggi 

permukaan air di saluran. Dari data pengukuran tersebut dapat dibuat suatu profile 

ketebalan gambut pada lokasi saluran yang akan ditutup. Sehingga dari profile ini 

nantinya dapat ditentukan berapa panjang tiang pancang harus dibuat agar ia dapat 

menembus kedalaman gambut hingga melewati lapisan tanah mineral Lihat GAMBAR 

18 . 

 

 

GAMBAR 18 
Potongan Melintang Kanal/Parit.  Prinsip Dasar Adalah                                  
Tiang Pancang Harus Menembus Lapisan Tanah Mineral 

 



 

36 | Kajian Kanal /TFCA/ KoRoar Berbak 

 

 

 
 

 

 

 

 

2) Sekat Isi Dua Lapis (Composite Dam), yaitu sekat isi terbuat dari dua buah atau lebih 

penyekat (dari papan kayu atau kayu balok/gelondongan), yang diantara sisinya setelah 

dilapisi lembaran plastik atau geotekstil, diisi dengan bahan material gambut  atau tanah 

mineral yang dibungkus dengan karung-karung bekas (disarankan yang tidak mudah 

rapuh jika terkena hujan dan panas, bahan geotextile sangat dianjurkan). Bahan isian 

gambut atau tanah mineral ini berfungsi sebagai pendukung struktur sekat agar sekat 

menjadi lebih kuat dan tahan terhadap tekanan air.Lapisan bagian atas dari sekat ini dapat 

juga dipergunakan sebagai jembatan penyeberangan atau jalur lalu lintas pejalan kaki atau 

ditanami tumbuhan penguat sekat. Lihat GAMBAR 20. 

 

GAMBAR 19 
Sketsa Kontruksi Penyekatan Sekat Papan  

(Stoneman and Brooks, 1977) 
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Skenario Biaya Menengah - Tinggi ( > Rp 30 Juta) 

 

1). Kontruksi Dam Gambut Yang Dipadatkan Mekanik (Mechanical Compacted Peat Dam) 

 

Ketika tersedia pendanaan skala menengah – tinggi, maka untuk alasan efektivitas, daya tahan, 

biaya, dan waktu konstruksi, penggunaan teknologi kontruksi penyekatan kanal ini dapat 

diterapkan di Lansekap Berbak. Jenis kontruksi ini merupakan bagian dari  perbaikan sistem 

manajemen kanal di lahan gambut yang bertujuan untuk restorasi hutan rawa gambut secara 

terintegrasi melampaui sekedar membangun dam atau bendungan sederhana. Pendekatan 

terpadu tersebut memberikan daya tahan yang lebih besar bahwa upaya pembangunan 

  

 

GAMBAR 20 
Sketsa Kontruksi Penyekatan Sekat Isi  

Dua Lapis dari Bahan Kayu 
(Stoneman and Brooks, 1977) 
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bendungan tunggal dalam hutan rawa gambut, yang dapat memiliki kondisi kekeringan 

ekstrim dan banjir yang dapat menempatkan tekanan pada bahan lainnya. Sistem yang 

terintegrasi juga mencakup kesempatan bagi keterlibatan masyarakat di seluruh tahap desain, 

konstruksi, dan pemeliharaan.   

 

Berdasarkan konsultasi dengan para ahli di lapangan, biaya yang diperkirakan secara 

konservatif  untuk penerapannya pada 3 lokasi di Lansekap Berbak adalah  USD 5 juta, 

termasuk konstruksi dan biaya pemeliharaan. 

 

Sistim terintegrasi ini meliputi 4 (empat) komponen utama, yaitu: 

 

a) Sejumlah jaringan dam gambut yang dikeraskan secara mekanis di sepanjang kanal; 

b) Pengisian dan penimbunan  kanal dengan puing-puing dan gambut untuk mengurangi 

kecepatan aliran permukaan; 

c) Benteng pagar untuk menjebak sedimen dan bahan vegetatif; 

d) Re-vegetasi kanal dan daerah sekitarnya dengan jenis-jenis pohon yang toleran banjir; 

 

Contoh skema sistem manajemen kanal terintegrasi dan bentuk fisik akhir pembangunannya di 

lapangan ditunjukkan pada GAMBAR 21. 

 

4.4.4 Panduan Penabatan Kanal 

 

Dari petikan pembelajaran dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyekatan kanal/parit 

saluran di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan ditemukan banyak informasi yang dapat 

dipetik hikmahnya. Berikut ini adalah beberapa pengalaman berharga yang dapat dijadikan 

rujukan, arahan atau pedoman: 

 

Survei Lokasi dan Status Kanal/Parit/Saluran Air 

 

1) Sebelum saluran/parit hendak ditabat, lakukan survei terpadu yang melibatkan berbagai 

para ahli dengan disiplin ilmu yang berbeda. Diantaranya: ahli tanah, keanekaragaman 

hayati, limnologi, tehnik sipil, hidrologi, perikanan, kehutanan/silvikultur, sosiologi, 

sosialekonomi, 
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GAMBAR 21 

Sistem Manajemen Kanal Terintegrasi dengan Menggunakan Kontruksi                                            

Dam Gambut  Dipadatkan Mekanis 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Survei ini bertujuan memetakan berbagai kondisi bio-fisik pada lokasi saluran dan di 

sekitarnya serta interaksi masyarakat lokal di sekitarnya terhadap saluran/parit. Apabila 

saluran-saluran yang akan ditabat merupakan suatu jaringan yang kompleks, seperti 

yang terdapat di atas lahan, maka diperlukan suatu kajian secara lebih mendalam 
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terutama untuk mengidentifikasi saluran-saluran mana saja yang mesti ditabat dan 

dimana nantinya posisi tabat akan diletakkan sehingga dampak positif penabatan dapat 

dioptimalkan dan dampak negatifnya diminimalkan. 

 

2) Status parit/saluran yang akan ditabat harus dipastikan telah tidak dimanfaatkan oleh 

masyarakat (baik sebagai sarana lalu lintasmanusia maupun sarana untuk mengangkut 

produk-produk hasil hutan). Jika status masih tidak jelas, sebaiknya kanal/parit/saluran 

tersebut tidak di tabat karena pada akhirnya akan dibongkar pemiliknya atau pihak lain 

yang merasa dirugikan akibat adanya tabat. 

 

3) Pastikan untuk mendapatkan dukungan tertulis dari pemilik kanal/ parit/saluran yang 

diperkuat oleh aparat desa setempat akan adanya saluran/parit yang hendak ditabat. 

Dukungan ini sebaiknya disaksikan pihak anggota masyarakat, agar nantinya masyarakat 

dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi keutuhan tabat (tidak dibongkar oleh pihak 

lain). 

 

4) Sosialisasikan rencana penabatan kepada masyarakat dan aparat pemerintah setempat. 

Jelaskan tujuan dan manfaat penabatan baik dari sudut ekologis maupun sosial ekonomis. 

 

5) Beberapa kanal/parit/saluran yang terdapat di Sumatera Selatan ternyata berada di atas 

dan/atau dekat fasilitas pipa-pipa saluran minyak/ gas milik perusahan swasta dan 

perusahan-perusahan perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit dan sebagainya. 

Kondisi demikian sangat membahayakan, karena kebakaran lahan dan hutan gambut 

banyak terjadi di lokasi sekitar saluran/parit. Untuk menanggulangi hal ini, maka sangat 

dianjurkan adanya partisipasi pihak swasta/ perusahaan untuk ikut membantu 

penyelenggaraan penabatan kanal/parit/ saluran di dekat lokasi mereka. Bantuan tidak 

hanya diberikan dalam bentuk kegiatan fisik penabatan tapi juga pembinaan terhadap 

masyarakat pengguna/pemilik parit. Misal melalui program pemberdayaan masyarakat 

yang dapat mengalihkan kegiatan masyarakat dari kegiatan di dalam hutan menuju 

kegiatan budidaya pertanian/perikanan/pertenakan di luar hutan. 

 

Teknik Menabat Kanal/Parit/Saluran 

 

1) Mulailah menabat pada bagian dekat hulu saluran/parit, lalu beranjak ke hilir dengan 

interval antar tabat-tabat yang tidak terlalu jauh. Hal demikian agar dampak tabat dalam 

menahan air dapat lebih efektif dalam memulihkan kondisi dan mencegah kebakaran 

lahan gambut. 
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2) Pelaksanaan kegiatan penabatan harus memperhatikan musim. Persiapan dan 

pengangkutan bahan-bahan untuk tabat kelokasi penabatan sebaiknya dilakukan 

menjelang akhir musim hujan (atau menjelang kemarau). Setelah bahan tersedia semua 

di lokasi penabatan, selanjutnya kegiatan penabatan dilakukan pada musim kemarau. 

Melakukan penabatan pada musim penghujan, selain mempersulit pembangunan tabat, 

juga diperlukan ekstra tenaga kerja. 

 

3) Tabat pada saluran-saluran berukuran besar (lebar lebih dari 5 meter) berpeluang rusak 

lebih tinggi dari tabat pada saluran yang lebih sempit. Rusaknya tabat umumnya 

diakibatkan oleh terkikisnya lapisan gambut pada tepi dan dasar tabat oleh kuatnya arus 

air di dalam saluran, sehingga balok penguat yang dipasang melintang/horisontal di 

dalam saluran, juga balok/tiang   papan yang dipasang tegak/vertikal tercerabut dari 

substrat gambut yang bersifat gembur. Untuk mengatasi kondisi demikian maka halhal 

berikut ini perlu dilakukan: 

 

 Pasak-pasak/tonggak kayu yang ditancapkan vertikal ke dalam tanah gambut di 

dalam saluran harus cukup dalam masuk/tembus ke dalam lapisan tanah mineral. 

 

 Buatkan saluran pembuangan air (spill way) di bagian tengah tabat dengan ukuran 

yang memadai dan/atau membuat pembuangan air secara lateral (diantara dua buah 

tabat) ke tepi kiri kanan saluran ke arah daratan, sehingga kelebihan tekanan air di 

dalam saluran dapat dibuang/dialihkan ke lahan gambut di sekitarnya. 

 

 Ruang-ruang kamar yang terdapat di dalam tabat harus segera diisi penuh dengan 

karung-karung yang berisikan tanah mineral. Karung-karung ini harus terbuat dari 

bahan yang kuat. Misal geotextile. Bahan karung dari plastic terbukti cepat lapuk 

tertimpa panas matahari dan air gambut yang sangat asam. 

 

 Kayu penopang pada dinding bagian luar sebelah bawah dari tabat mutlak 

diperlukan untuk memperkuat konstruksi tabat, khususnya jika bangunan tabat 

(lebar saluran) lebarnya lebih dari 5 meter 

 

 Simpul-simpul/sayap pada sisi kiri-kanan bangunan tabat harus jauh tertanam di 

dalam lahan gambut di tepi saluran. Kondisi demikian dimaksudkan agar kontruksi 

tabat menjadi lebih kuat dan terhindar dari gerusan arus air yang kuat di dalam 

saluran. 
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 Penggunaan kayu balok/papan yang digunakan sebagai tiang pasak vertikal ternyata 

tidak sekuat kayu bulat (gelondongan) dalam menahan kuatnya arus air di dalam 

saluran. Oleh karena itu disarankan mengunakan kayu gelondongan yang ujung 

bagian bawahnya diruncingkan sehingga mudah ditancapkan ke dalam lapisan tanah 

mineral di bawahnya. Kayu belangeran sangat baik digunakan sebagai pasak vertikal 

dalam kontruksi tabat karena sifatnya yang elastis atau tidak getas serta tahan di air 

gambut (tidak mudah membusuk). 

 

Pemantauan dan Perawatan Tabat/Sekat 

 

1) Tabat yang telah selesai dibangun tidak boleh ditinggalkan begitu saja, tapi perlu 

dipantau secara rutin minimal 1 bulan sekali. Pemantauan bertujuan untuk mengetahui 

kondisi fisik tabat. Jika rusak atau bocor, tabat harus segera diperbaiki. Jangan 

memperbaiki tabat setelah rusak parah, karena ini selain memakan biaya besar untuk 

memperbaikinya juga tingkat kesulitan dalam memperbaikinya akan semakin tinggi. 

 

2) Meskipun saluran telah ditabat dan lahan gambut di bawah dan sekitarnya menjadi 

basah akibat adanya genangan air di sekitar saluran yang ditabat, namun bahaya api 

masih tetap harus diperhitungkan. Untuk mengatasi hal demikian, program kampanye 

akan bahaya api dan pelatihan terhadap kelompok pemadaman kebakaran ditingkat 

desa perlu dilakukan dan ditingkatkan. 

 

Kegiatan Lain di Sekitar Saluran yang Ditabat 

 

1) Untuk lebih mendapatkan keuntungan yang optimal sebagai akibat dari adanya 

penabatan kanal/saluran/parit, maka pada lokasi saluran yang telah ditabat dan/atau 

di sekitarnya perlu dilakukan hal-hal sbb: 

 

2) Keberadaan tabat-tabat di dalam saluran akan menyebabkan terbentuknya ruang-ruang 

yang tersekat (fragmented). Ruangruang ini dapat dijadikan sarana untuk budidaya ikan 

(seperti budidaya ikan dalam karamba atau sebagai perangkap ikan, seperti halnya 

kolam beje). 

 

3) Penabatan saluran pada akhirnya dapat menyebabkan naiknya muka air tanah gambut. 

Kondisi demikian akan sangat menguntungkan karena vegetasi liar maupun yang 

sengaja ditanam  akan lebih mudah tumbuh. Berikut ini adalah jenis-jenis tanaman asli 

lahan gambut yang dianjurkan untuk ditanam pada lokasi di sekitar saluran yang 

ditabat: Belangiran Shorea belangiran, Jelutung Dyera lowii, Bintangur Callophylum spp., 
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Sungkai Peronema canescens, Meranti telur dan Terentang Campnosperma spp. Catatan: 

usaha penghijauan kembali di lahan gambut, seperti program reboisasi, harus terlebih 

dahulu memperbaiki tata air yang terdapat di dalamnya. Jika gambut telah kering akibat 

banyaknya saluran/parit di atasnya yang mendrainase air gambut, makakegiatan 

reboisasi dapat dipastikan akan menemui kegagalan. 

 

4) Selain vegetasi daratan, di dalam saluran yang telah ditabatpun dapat ditanami tanaman 

air seperti rasau (Pandanus spp.) yang banyak dijumpai diperairan rawa gambut. 

Tanaman ini selain dapat berfungsi untuk memperkuat kontruksi tabat, ia juga akan 

menjadi tempat bersembunyi, tempat mencari makan dan tempat memijah berbagai 

jenis ikan di dalam saluran. 

 

5) Kegiatan peternakan (seperti ayam dan itik) juga memberi peluang yang baik untuk 

meningkakan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi saluran yang ditabat. Kegiatan 

ini selain memberikan manfaat ekonomi secara langsung, kotoran yang dihasilkan juga 

dapatdigunakan untuk memupuk lahan gambut yang ditanami tanaman rehabilitasi. 
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BAB 3: Penutup  
 

 

Kegiatan pengkajian kanal ini telah menghasilkan informasi lapangan yang menunjukan fakta 

bahwa memang telah terjadinya kerusakan ekologis lahan gambut di Lansekap Berbak, 

khususnya di Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya Sekitar Tanjung. Kerusakan ini 

telah memberikan dampak bagi kelangsungan penghidupan ekonomi masyarakat di kawasan 

perdesaan dan kemampuan hidup satwa liar untuk bertahan hidup di dalam habitat 

alamiahnya, khususnya harimau Sumatera. 

 

Upaya penambatan kanal/parit menjadi suatu keniscayaan dan layak harus dilakukan untuk 

merestorasi fungsi hidrologis dan vegetasi lahan gambut terdegradasi secara tepat di Taman 

Hutan Raya Tanjung. Usaha penyekatan kanal tidak pernah dilakukan dan lalai dilakukan oleh 

para pihak, khususnya instansi pemerintah dalam menciptakan kondisi pemungkin untuk 

keberhasilan upaya reforestasi di kawasan lahan gambut terdegradasi yang peka terbakar dan 

sulit dipadamkan. Tanpa dibasahi kembali (rewetting) atau dibanjiri kembali (reflooding) lahan 

gambut terdegradasi, upaya reforestasi akan sia-sia, karena setiap musim kemarau situs 

reforestasi tersebut akan mengalami kejadian daur ulang kebakaran hutan.  

 

Penyekatan parit/kanal sebagai salah satu bagian dari rangkaian kegiatan rehabilitasi hutan 

rawa gambut adalah krusial dan berfungsi untuk membentuk pra kondisi areal yang dapat 

mendukung keberhasilan program rehabilitasi tersebut. Sehingga peranannya dalam 

rangkaian kegiatan rehabilitasi hutan rawa gambut menjadi sangat penting dan harus 

dilakukan pada tahapan awal, khususnya untuk hutan rawa gambut yang telah terdegradasi 

seperti di areal hutan rawa gambut Taman Hutan Raya Tanjung dan Taman Nasional Berbak.  

 

Tantangan kedepan untuk menyelamatkan lahan gambut dari kebakaran sebagai akibat tidak 

langsung dari adanya kanal/saluran air/parit yang mengakibatkan over-drainase dan 

kekeringan, tidaklah ringan. Untuk menanggulangi kondisi diatas, maka diperlukan kolaborasi 

dan kerjasama yang kuat dan konsisten para pihak untuk melakukan upaya menabat kanal/ 

saluran-saluran/parit-parit yang terdapat di lahan gambut serta menghentikan pembangunan 

kanal/parit baru di kawasan lahan gambut dalam. 
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