
Topik B5 – Pendekatan spasial distribusi lahan gambut
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Sebagai awalan, ruang lingkup bahasan topik ini akan membahas 5 point utama, yaitu 
latar belakang, rasional dan pendekatan, data inderaja sebagai sumber informasi, 
pemetaan lahan gambut, kemudian data spasial serta tindak lanjutnya. 

Bagian pertama: latar belakang. Bagian ini menjelaskan apa sajakah informasi spasial 
yang terkait dengan lahan gambut, mencakup pengertian informasi spasial, sifat 
keruangan lahan gambut dan data apa sajakah yang sudah tersedia di Indonesia. 

Bagian kedua: rasional dan pendekatan. Bagian ini menjelaskan pendekatan yang 
penting diketahui, seperti sifat dan karakteristik lahan gambut, agar bisa memahami 
mengapa hal tersebut penting untuk informasi spasial lahan gambut. 

Bagian ketiga: data penginderaan jauh sebagai salah satu sumber informasi spasial. 
Bagian ini menjelaskan dasar menggunakan data inderaja, sebagai salah satu sumber 
data utama untuk informasi spasial lahan gambut, agar kita bisa mendapatkan 
informasi yang diinginkan, khususnya yang terkait dengan lahan gambut. Hal yang 
penting adalah mencakup spektrum elektromagnetik dan interaksinya dengan obyek 
yang di-indera.

Bagian keempat: pemetaan lahan gambut. Bagian ini menjelaskan beberapa contoh 
pemetaan untuk lahan gambut, khususnya metode, termasuk teknik dan penggunaan 
beberapa pendekatan/cara dengan variasi data yang ada di luar sana, misalnya 
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Landsat, ALOS, LiDAR, Radar, dan semacamnya, juga prospek menggunakan data 
hyperspectral. Validasi yang merupakan bagian penting dari pemetaan juga 
disinggung.

Dan bagian kelima: tindak lanjut dari penggunaan data spasial. Bagian ini merupakan 
hal penting dalam pemetaan, menjelaskan apabila data (misalnya lahan gambut) 
sudah tersedia atau sudah dibuat (oleh berbagai pihak/institusi), maka: (i) bagaimana 
kita menggunakan data tersebut, (ii) bagaimana memperbaharuinya sesuai 
perkembangan/kebutuhan, dan (iii) apa sajakah/ bagaimana tata caranya. Bagian ini 
erat kaitannya dengan kebijakan satu peta (One Map Policy).
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Slide ini merupakan bahasan pertama tentang latar belakang.

Kata spasial mengarah pada sifat keruangan. Data spasial atau data keruangan adalah 
data atau informasi yang memberikan informasi geografis atau lokasi/letak suatu 
obyek tertentu. Data spasial ini dilengkapi dengan data atribut/keterangan yang 
memberi penjelasan mengenai obyek tertentu tersebut. Dalam kenyataan sehari-hari, 
informasi spasial dan attributnya dipergunakan untuk menjawab pertanyaan, 
misalnya: dimana sajakah sebaran gambut di pulau Kalimantan? Berapakah luasnya 
yang masih berhutan? Dan berapa luasnya yang terbakar bulan lalu? Di kabupaten 
manakah yang paling parah? Dsb.

Secara umum informasi keruangan disimpan dalam koordinat yang dilengkapi dengan 
topologinya. Data spasial direpresentasikan dalam format raster (grid-cell yang 
disebut pixel/picture element) ataupun vector (titik, garis, dan polygon). Data 
berformat raster adalah data citra penginderaan jauh, sedangkan data berformat 
vector adalah data dari sumber lainnya, misalnya hasil survey lapangan, atau hasil 
digitasi peta-peta analog. Data spasial umumnya divisualisasikan dalam bentuk peta 
(atau penggambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan skala tertentu 
pada suatu sistem proyeksi tertentu). Peta, setelah dilengkapi dengan informasi dan 
kaidah kartografis yang sesuai, disajikan baik dalam bentuk peta manual maupun peta 
digital.
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Sebagai salah satu ekosistem lahan basah yang unik, lahan gambut sangatlah penting 
untuk diketahui keberadaannya (existence). Keberadaan lahan gambut secara umum 
dapat didekati dengan memperhatikan informasi geospasial yang meliputi informasi 
bentuk lahan, bahan induk/ substratum dan jenis tanah, ketergenangan atau kondisi 
hidrologi, serta penutupan vegetasi / pengunaan lahannya. 

Bentuk lahan akan memberikan informasi tentang dimana kecenderungan lahan 
gambut akan terbentuk, terkait dengan kondisi tanah dan kemungkinan air 
berkumpul dalam waktu yang cukup. Jenis tanah tertentu, memang sangat perlu 
sebagai indikator keberadaan lahan gambut, misalnya jenis tanah mineral ataukah 
tanah organik. Kemudian kondisi hidrologi, yang memberikan informasi tentang 
kecenderungan ketergenangan suatu wilayah. Kemudian baru dilihat kondisi tutupan 
vegetasinya. Secara alami, biasanya lahan gambut akan berada pada daerah berawa-
rawa yang bertutupan hutan alami, dan umumnya dengan jenis (species) yang site-
spesifik. 
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Terdapat beberapa informasi spasial lahan gambut yang telah tersedia dalam bentuk 
peta digital berskala nasional (seluruh Indonesia). Diantaranya, yang utama adalah 
peta lahan gambut Indonesia. Peta ini memberikan informasi sebaran lahan gambut 
seluruh Indonesia. Tersedia dengan sumber data Landsat yang disertai survei 
lapangan untuk tanah. 

Yang kedua adalah peta penutupan lahan. Peta ini tidak langsung memberikan 
informasi tentang sebaran gambut, namun dapat dipergunakan untuk pendekatan 
keberadaan tutupan lahan yang berkategori lahan basah. Peta ini juga bersumber dari 
Landsat disertai ceking lapangan untuk kebenaran informasi tutupan lahan. Peta ini 
ditujukan untuk memberikan informasi tipe vegetasi tutupan lahan, termasuk di 
dalamnya adalah vegetasi lahan basah seperti hutan rawa primer, hutan rawa 
sekunder, dan semacamnya. 

Peta ketiga adalah peta lahan basah, peta ini bersumber pada perpaduan Landsat, 
digital elevation model dari Shuttle Radar Topographic Mission dan ALOS-PALSAR, dan 
melalui sebuah proses yang lebih otomatis. Peta ini tidak khusus memberikan 
informasi lahan gambut, namun memberikan informasi sebaran lahan basah, dimana 
gambut adalah salah satu sub-tipe utama dari lahan basah. Artinya lahan gambut 
semestinya nerada di dalam peta lahan basah ini.

Peta terakhir adalah peta tanah Indonesia, memberikan informasi jenis tanah yang 
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sesuai untuk komoditas pertanian tertentu. Peta terakhir ini skalanya sangat kecil, 
yaitu skala 1:1.000.000 sehingga informasinya sangat bersifat umum.

Di Indonesia, sesungguhnya juga tersedia beberapa informasi spasial terkait lahan 
gambut lain, namun karena cakupannya tidak nasional dan lebih kepada site-specific
atau skala proyek, maka tidak disebutkan disini. Tantangannya adalah memberikan 
informasi spasial lahan gambut dalam skala nasional.
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Gambar pada latar belakang slide, adalah contoh peta lahan gambut Sumatra. Peta 
tersebut merupakan produk Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Wetland 
Internasional. Peta ini tersedia untuk seluruh Indonesia, namun contoh disini hanya 
ditampilkan untuk Sumatera. Peta lahan gambut ini tidak hanya memberikan 
informasi sebaran, namun juga kedalaman. Akurasi peta ini terus ditingkatkan, 
khususnya yang terkait informasi ketebalan lahan gambut.

Gambar yang dilatar depan adalah peta penutupan lahan Indonesia, yang merupakan 
produk kementerian kehutanan. Terdiri dari 23 kelas tutupan lahan, dengan 8 kelas 
diantaranya adalah kelas-kelas lahan basah meliputi hutan mangrove primer, hutan 
mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, belukar rawa, sawah, 
tambak, dan rawa terbuka. Dari ke-8 kelas ini, tidak ada kelas rawa gambut. Kelas 
rawa disini merupakan gabungan antara rawa air tawar dan rawa gambut, dan tidak 
dibedakan karena kesulitan dalam mendeteksi gambut hanya semata-mata dari 
tutupan vegetasinya, tanpa dilengkapi dengan informasi jenis tanah. 

Di dalam konvensi RAMSAR (konvensi internasional tentang lahan basah), gambut, 
baik rawa gambut maupun lahan gambut sama-sama dikategorikan dalam kategori 
lahan basah. Sehingga pengelompokkan ke-6 kelas lahan basah (minus tambak dan 
sawah) dapat dipergunakan sebagai salah satu indikasi sebaran lahan basah.
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Contoh beragam data luas lahan gambut Indonesia dari berbagai sumber. Tidak 
semua angka dilengkapi dengan informasi spasialnya, sebagian besar bahkan hanya 
berupa angka tabular. Ini merupakan kelemahan, karena informasi tabular tanpa 
dilengkapi informasi spasial akan mempersulit tindakan lebih lanjut. 

Keberagaman angka tersebut diatas menunjukkan bahwa: teknik pengumpulan data 
yang berbeda, termasuk pemilihan sumber data yang beda, akan memberi pengaruh 
pada kisaran atau variasi angka luasan. Latar belakang graphik di atas adalah peta 
lahan basah Indonesia (sebagaimana disebutkan pada slide 4 butir ke-3). Gambut 
merupakan salah satu sub-tipe lahan basah (bersama-sama dengan rawa air 
tawar/freshwater, mangrove dan lahan basah buatan), dengan pendekatan ini, maka 
keberadaan lahan gambut diindikasikan berada di dalam poligon lahan basah diatas.

Yang perlu dipahami adalah bahwa penting diperoleh data yang paling akurat 
mengenai luasan gambut di Indonesia. Akurasi ini tentu berhubungan dengan data, 
metodologi, dan time-frame yang dipergunakan. Akurasi informasi spasial lahan 
gambut sangatlah penting untuk pelaporan emisi gas rumah kaca (GRK) yang 
berkualitas, disamping juga mendukung pengembangan kebijakan tepat-guna dalam 
pengelolaan lahan gambut dan pengurangan emisi GRK. 
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Slide ini merupakan bahasan pertama tentang rasional/pendekatan.

Topik rasional menjelaskan pendekatan yang dipakai untuk memahami keberadaan 
lahan gambut, dari perspektif keruangan. Pendekatan utama adalah melalui 
pemahaman akan lahan basah, dilihat dari definisinya. Definisi lahan basah 
memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi lahan basah, bagaimana 
kecenderungan keberadaannya, ketergenangannya, kondisi tanah dan vegetasinya. 
Keberadaan lahan basah merupakan akibat dari fungsi iklim, geomorfologi, serta 
karakter tanah dan vegetasi. Lahan gambut adalah sub-tipe penting dari lahan basah 
yang mempunyai sifat khusus. Sifat khusus akan dijelaskan pada slide berikutnya. Sub-
tipe lahan basah lainnya adalah rawa air tawar (freshwater), rawa pasang surut 
(brackish water) dan mangrove.
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Sifat lahan gambut sangat khusus, dan sangat berhubungan erat dengan keberadaan 
genangan air. Kurang lebih 90% gambut terdiri atas air dan sisanya 10% adalah 
komponen padatan vegetatif. Dengan pemahaman ini, dalam kondisi alami 
ketergenangan menjadi indikator adanya gambut (walaupun tidak selalu).

Segala gangguan terhadap kondisi air di lahan gambut membawa konsekwensi 
terhadap ekosistem, misalnya penurunan muka lahan gambut (subsidence) ataupun 
kerentanan terhadap kebakaran. Pemahaman akan resiko ini memberikan gambaran 
perlunya melihat lahan gambut sebagai satu kesatuan ekosistem. Informasi spasial 
dalam pendekatan landscape akan sangat berperan dalam hal melihat lahan gambut 
sebagai satu satuan ekosistem. Keberadaan air, ketergenangan, dan perubahannya, 
serta sebaran kerentanan kebakaran dan akibatnya, merupakan gangguan ekosistem 
yang membutuhkan informasi geospasial dalam pencegahan maupun penangannya. 
Misalnya, apabila kebakaran di lahan gambut dapat dipicu oleh suhu panas yang 
ekstrim, maka pencegahan dapat dilakukan dengan membiarkan permukaan air di 
lahan gambut tetap terjaga, khususnya pada masa-masa dimana suhu akan diprediksi 
sangat tinggi.

Sifat khusus lahan gambut ini diuraikan lebih lanjut pada ”B1".
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Selain sifat khusus yang perlu diketahui untuk pengelolaannya, lahan gambut juga 
mempunyai karakteristik spasial yang erat hubungannya dengan keberadaannya, yaitu 
keberadaan air (genangan air), dinamika (fluktuasi) genangan air, geomorfologi atau 
bentuk lahan yang mampu mempertahankan keberadaan genangan air, serta 
interaksinya dengan tutupan vegetasi, termasuk kondisi floristik vegetasi di atasnya 
tersebut. 

Dengan demikian, data yang dipilih sebagai sumber harus mampu menyediaan 
informasi mengenai keberadaan air (genangan), dinamika ketergenangan air 
(fluktuasi), bentuk lahan yang mampu mempertahankan ketergenangan air, kondisi 
tanah organik yang berhubungan dengan kondisi tutupan vegetasinya, dan perbedaan 
floristic dari vegetasi penutup tersebut. 

Disamping karakteristik tersebut di atas, juga perlu dipahami beberapa informasi 
spasial lahan gambut yang sangat penting untuk diketahui, yaitu meliputi luas dan 
sebaran gambut, ketebalan gambut dan variasi ketebalannya, serta level tingkat 
kematangan gambut di setiap distribusinya. Ketiga informasi tersebut diatas sangat 
penting diperoleh secara spasial guna mengelola lahan gambut, agar bisa 
meminimalkan konsekwensi kemungkinan gangguan terhadap ekosistem gambut. Di 
luar itu, informasi komprehensif lahan gambut juga harus meliputi elemen penting 
lainnya seperti kandungan karbon atau kandungan mineral dan kedalaman minimum. 
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Data inderaja bukan merupakan satu-satunya sumber data spasial untuk lahan 
gambut, walaupun merupakan data yang utama. Secara umum data spasial, 
khususnya lahan gambut, akan bersumber pada (1) data penginderaan jauh 
(inderaja); (2) data lapangan yang dilengkapi dengan koordinat GPS; serta (3) peta lain 
yang telah tersedia (misalnya sebagaimana disebutkan di slide nomor 4).

Sumber data inderaja, dibedakan sesuai platformnya akan terbagi dalam data satelit 
(space-borne) dan data pesawat terbang (air-borne). Satelit dilengkapi dengan sensor 
multispektral, hyperspectral, radar, maupun LiDAR; demikian juga dengan sensor 
pada platform pesawat terbang. Setiap sensor mempunyai kapasitas yang berbeda-
beda. 

Selain data inderaja, sumber data spasial yang utama lainnya adalah data lapangan, 
misalnya data ground-base LiDAR (terrestrial LiDAR) ataupun data hasil survei 
lapangan yang telah dilengkapi perekaman koordinat GPS.
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Perlu dipahami konsep dasar untuk menggunakan data inderaja, yaitu spektrum 
elektromagnetik. Secara umum, kisaran spektral yang perlu dipahami adalah (i) 
gelombang tampak mata, yaitu antara sekitar 400 sampai dengan 700 nanometer; (ii) 
gelombang infrared (antara 700 sampai dengan 1.000.000 nm), dan (iii) radar 
(1.000.000 nm sampai 1 meter). 

Spektrum tampak mata sangat penting dipahami karena dapat dilihat langsung oleh 
mata telanjang. Spektrum ini dibedakan pada spektrum biru, hijau, dan merah. Diluar 
gelombang tampak mata, untuk kepentingan pemetaan lahan gambut, tersedia juga 
gelombang infrared, baik near infradred (750-1.400 nm), short-wave infrared (1.400-
3.000 nm), mid-wave infrared (3.000-8.000 nm), long-wave infrared (8.000-15.000 
nm) atau far infrared (15.000-1.000,000 nm), juga radar.
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Selain pemahaman mengenai spektrum (panjang gelombang) elektromagnetik, perlu 
diketahui juga interaksi spektrum elektromagnetik dengan obyek yang diindera. Kurva 
spektral reflektance ini adalah dasar untuk memahami interaksi panjang gelombang 
elektromagnetik yang dimanfaatkan oleh suatu sensor data inderaja, dengan obyek 
yang di rekamnya. Obyek utama ditunjukkan dalam bentuk clear water (air bersih), 
healthy vegetation (vegetasi yang sehat), dan dry bare-soil (tanah kering). 

Keberadaan reflectance air dan vegetasi merupakan indikator utama keberadaan 
gambut dan lahan gambut. Sebagai contoh, secara alami gambut di Indonesia akan 
tertutup oleh vegetasi hutan. Di atas citra, obyek lahan basah yang bervegetasi akan 
dapat dikenali dengan cukup jelas pada gelombang infrared, karena lahan basah 
(yang ditandai dengan keberadaan air) akan mempunyai nilai reflectance rendah, dan 
sebaliknya vegetasi mempunyai nilai reflectance tinggi. Ini akan kontras dengan hutan 
lahan kering, dimana pada gelombang infrared, baik vegetasi maupun tanah kering 
akan sama-sama mempunyai reflectance tinggi.
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Landsat adalah data multispectral. Data Landsat mempunyai umur paling panjang, 
telah ada sejak tahun 1972 sampai dengan saat ini, dan telah berganti sensor dan 
spesifikasi data beberapa kali. Pada saat ini data Landsat terbaru yang tersedia adalah 
dari Landsat 8 OLI (operational land imager), dan dilengkapi dengan data Landsat 7 
ETM+ (enhanced thematic mapper plus). Data Landsat TM (thematic mapper) 5 sudah 
tidak tersedia baru lagi pada saat ini, namun arsip-nya masih tersedia untuk 
pemetaan time-series (waktu mundur).

Band 3 (red), 4 (near infrared), 5 (shortwave infrared 1 (SWIR 1) atau mid infrared) 
dan 7 (shortwave infrared 2 (SWIR 2) atau far infrared) untuk Landsat TM 5 dan 7 
ETM+ paling umum dipergunakan untuk untuk pemetaan vegetasi, berikut biomass-
nya. Band 1 (blue) dan band 2 (green) umumnya dipergunakan apabila informasi 
tanah diperlukan. Dengan kapasitasnya, data Landsat mampu mengangkat perbedaan 
floristik vegetasi yang berasosiasi dengan tipe lahan basah, keberadaan air dan kadar 
kelembaban daun.

Dengan resolusi spasial 30 meter, artinya ukuran pixel terkecil adalah 30 meter x 30 
meter, maka Landsat cukup memadai untuk keperluaan mapping pada skala 
1:100.000 atau lebih detail pada 1:50.000.
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Tabel disebelah kiri adalah band/channel/saluran atau pembagian panjang 
gelombang/spektrum elektromagnetik yang dipergunakan oleh Landsat terbaru yaitu 
Landsat 8 OLI yang baru saja di launching pada tanggal 11 Februari 2013 lalu. Program 
Landsat sudah berlangsung sejak tahun 1972, dengan spesifikasi sensor yang 
berbeda-beda mulai MSS (Multi Spectral Scanner), TM (Thematic Mapper), ETM+ 
(Enhanced Thematic Mapper), dan OLI (Operational Land Imager). Secara umum, 
spesifikasi band Landsat adalah sama, hanya berbeda dalam modifikasi resolusi 
spasial setiap band-nya, kecuali Landsat 8 OLI, dimana band awal lebih kepada 
informasi aerosol, dan band 6 sudah bukan band thermal (band thermal berada pada 
band 10 dan 11).

Dibagian kanan merupakan salah satu website resmi untuk melakukan download data 
Landsat, yaitu Glovis. Tersedia juga website resmi lainnya melalui Earth Explorer. Sejak 
2009, data Landsat dapat diperoleh secara bebas di internet.
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Data radar disini adalah data PALSAR (phased array L-band synthetic aperture radar), 
diatas satelit ALOS (Advanced Land Observing Satellite). Data ALOS tersedia pada 
resolusi 10 meter, namun hanya pada wilayah-wilayah tertentu saja (misalnya Riau-
Indonesia). Namun saat ini telah tersedia data ALOS resolusi spasial 50 meter (added 
value product) untuk seluruh Indonesia, dalam bentuk mosaik ortho (telah terkoreksi 
geografis dan geometrik-nya). Data ini di sediakan melalui Kyoto and Carbon (K&C) 
Initiative oleh JAXA (Japan’s Aerospace Exploration Agency). Data ini tersedia juga 
dalam modul polarisasi yaitu single polarization HH dan dual polarization HH+HV.

Data ALOS (PALSAR) kini dilanjutkan dengan proyek ALOS-2 (PALSAR 2), dengan 
resolusi yang lebih baik (resolusi 1 meter x 3 meter), namun demikian added value 
product belum tersedia secara online. Data radar memang relatif cukup rumit oleh 
diolah dengan software remote sensing biasa, karena memang membutuhkan modul 
pengolahan data khusus radar, yang relatif mahal. untuk itu JAXA menyediakan value 
added data product untuk mempermudah para pengguna.

Secara umum, update data ALOS-PALSAR memang tidak secepat data optikal 
(misalnya Landsat dengan waktu 16 hari sekali), namun ketika informasi yang 
diperlukan adalah informasi tentang bentuk lahan, maka kecepatan update data radar 
tidak menjadi kendala yang mendasar.
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Data digital elevation data (DEM) diperoleh dari Shuttle Radar Topography Mission 
(SRTM) yang beroperasi pada Februari 2000. Data DEM ini diturunkan dari single pass 
interferometric synthetic aperture radar (InSAR). Data ini tersedia dalam 2 resolusi 
spasial, yaitu resolusi spasial 30 meter dan 90 meter. Data DEM memungkinkan untuk 
estimasi efek topografi terhadap proses-proses hidrologi. Namun demikian, untuk 
analisa geomorfologi dan flow-direction (hidrologi), pengisian gap pada data DEM 
perlu dilakukan, untuk menghindari error atau bias.

Index topografi adalah parameter turunan data DEM dari SRTM, bisa dalam bentuk 
turunan pertama seperti kelerengan, dan juga turunan kedua seperti informasi 
kelengkungan lahan. Index ini sangat berguna untuk memperoleh informasi bentuk 
lahan, dan memberikan indikasi dimana air akan berkumpul di permukaan lahan.
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Pada citra hyperspectral, spectrum yang direkam mempunyai panjang gelombang 
sempit (< 10 nm), namun dengan rentang panjang gelombang keseluruhan yang 
cukup lebar.
Dalam hal ini sensor dengan hanya 20 band, namun mencakup panjang gelombang 
dari 500 sampai 700 nm, masuk ke dalam kategori hyperspectral. Sempitnya rentang 
setiap band dari channel hyperspectral sensitif terhadap perekaman ke-unik-an suatu 
species. Untuk kebutuhan ini memang diperlukan spektral library dari species 
vegetasi unik di lahan gambut, misalnya dari Ramin dan Jelutung.
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Slide ini merupakan bahasan pertama soal pemetaan lahan gambut.

Bagian slide ini dan berikutnya mulai memberikan contoh interaksi antara 
karakteristik spasial lahan gambut dan data inderaja yang dipakai. Kembali diingat 
bahwa dalam memetakan lahan gambut, perlu diperhatikan ke-unik-an vegetasi 
tutupan, hidrologi, serta geomorfologinya. 

Vegetasi unik di Indonesia ditandai dengan adanya tipe hutan tropis gambut 
Indonesia, informasi ini dapat diperoleh dengan pemetaan vegetasi, berikut 
jenis/species-nya apabila (datanya) memungkinkan. Keunikan hidrologi lahan gambut 
dilihat dari pengaruhnya terhadap musim, artinya informasi time-series (berkala) akan 
cukup membantu. Data SAR (synthetic aperture radar) cukup bisa membantu 
memberikan informasi “kebasahan” suatu tutupan lahan/vegetasi dan 
fluktuasi/dinamika kebasahannya. Ke-unik-an geomorfologi umumnya karena 
akumulasi autogenic dan isolasi hidrologi yang mengarah pada terbentuknya kubah 
gambut. Data DEM (digital elevation model) dapat dipergunakan untuk mendeteksi 
ke-unik-an geomorfologi ini.
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Keberadaan jenis-jenis vegetasi yang khas / spesifik lahan gambut dapat 
dipergunakan sebagai penanda keberadaan lahan gambut. 

Indonesia dikaruniai oleh tipe vegetasi khas lahan gambut yaitu hutan rawa gambut 
tropis. Formasi hutan rawa gambut ini sering ditandai dengan keberadaan species 
khusus seperti Ramin (Gonystylus bancanus) dan atau Jelutung (Dyera lowii) 
sebagaimana contoh di atas, juga Kempas (Kompassia malaccensis), Punak 
(Tetramerista glabra), Pulai rawa (Alstonia pneumatophore), Perepat (Combretocarpus 
rotundatus), Terentang (Campnosperma spp), Bungur (Lagerstroemia speciosa), 
Nyatoh (Palaquium spp), Bintangur (Calophyllum ferrugineum), Geronggang 
(Cratoxylon arborescens), Belangeran (Shorea belangeran), dan Tumeh 
(Combretocarpus sp). 

Tiap pulau bisa mempunyai species vegetasinya yang khas, misalnya di Sumatra, 
Jelutung rawa (Dyera lowii) dan Ramin (Gonystilus bancanus) tidak terlalu 
mendominasi. Di sana justru Meranti bunga (Shorea teysmaniana), bintangur 
(Callopyllum lowii), dan Balam (Palaquium sumatranum) yang banyak. Selain itu juga 
terdapat Meranti (Shorea spp), Kempas (Kompassia malacensis), Punak (Tetramerista 
glabra), Terentang (Camnosperma coriaceae), Bintangur (Calophyllum soulatri), Pulai 
(Alstonia pneumatophora), Rengas (Swintonia penangiana), Rengas (Melanorhoeae 
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sp) dan Bengku (Ganua montleyana).
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Sistim hidrologi lahan gambut dipengaruhi oleh faktor-faktor exogenous dan 
endogenous. Dalam hal ini keberadaan kubah gambut berperan penting dalam 
mengatur pola tata air gambut.

Sebagaimana digambarkan penggunaan citra SAR multi-temporal yang 
mengungkapkan keunikan proses hidrologi pada kubah gambut; dimana bagian atas 
kubah gambut (daerah biru muda, A), memamerkan aliran dengan waktu yang 
berbeda dengan aliran yang ada di tepi kubah dan saluran sungai (daerah merah, B)
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Ada atau tidak ada kubah gambut, lahan gambut tetap sangat penting. Lebih jauh 
untuk kepentingan pemetaan, keberadaan kubah gambut dapat menjadi salah satu 
indikator keberadaan gambut di sekitarnya, khususnya gambut dalam.

Gambut terbentuk dan terakumulasi selama ribuan tahun. Di beberapa tempat, 
gambut muncul diatas permukaan air tanah lokal, membentuk kondisi geomorfologi 
dan hidrologi unik yang murni dipengaruhi oleh curah hujan (misalnya di pedalaman: 
Riau, Jambi, Kalimantan Tengah dan Papua). Kubah gambut dapat diamati sebagai 
fitur topografi bulat datar agak cembung, yang kadang sangat luas bahkan bisa 
mencapai bentangan beberapa km. Fitur inilah yang dapat dikenali dengan 
menganalisa relief topografi, terutama dalam kaitannya dengan pemetaan lahan 
basah.
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Pada dasarnya penggunaan data inderaja secara tunggal tidak terlalu disarankan, 
khususnya apabila obyeknya cukup komplek seperti lahan gambut. Pemaduan 
berbagai data dari beragam sensor, dengan kelebihan masing-masing dalam 
mendeteksi obyek tertentu, sering memberikan hasil yang paling optimal.

Contoh pemaduan data geospasial untuk memberikan informasi adalah: (1) 
Keberadaan air/genangan, menggunakan index topografi yang diperoleh dari DEM –

SRTM. Index topografi adalah kumpulan 
turunan data ketinggian (baik 
pertama maupun kedua), turunan 
pertama data ketinggian (misalnya 
lereng), dan turunan kedua data 
ketinggian (misalnya bermacam 
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lekuk permukaan bumi/curvatures); 
(2) Kadar kebasahan vegetasi dan tanah, misalnya diperoleh dengan 

menggunakan ALOS-PALSAR; (3) Geomorfologi dan bentuk bentangan lahan, dengan 
DEM – SRTM sebagai sumber datanya; dan (4) Tipe tutupan vegetasi, dengan Landsat.

Hasil contoh pemaduan data ini, tidak langsung kepada lahan gambut, karena masih 
ada kekurangan informasi mengenai tipe tanah; dan lebih memberikan informasi 
mengenai lahan basah.
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Ini adalah contoh pemaduan data dari berbagai sumber untuk memetakan lahan 
basah. Ke depan, suatu model pemaduan data yang lebih komprehensif perlu 
dilakukan untuk mendapatkan informasi spasial dari lahan gambut. Misalnya dengan 
menggabungkan informasi floristik vegetasi tutupannya.
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Setelah selesai dilakukan pemetaan, perlu dilakukan validasi hasil. Tanpa validasi akan 
sulit memberikan informasi mengenai seberapa jauh kita bisa mempercayai informasi 
spasial yang dibuat. Hal ini juga untuk menerapkan tahapan MRV (monitoring 
reporting and validation) dalam memberikan informasi yang paling kredibel. Validasi 
dapat dilakukan dengan data inderaja beresolusi sangat detil, seperti potret udara 
atau citra resolusi sangat tinggi lainnya. Dilengkapi dengan survei lapangan yang 
optimal, dengan intensitas sampling yang memadai kebutuhan. Apabila data 
lapangan masih susah tersedia secara memadai, maka penggunaan data citra resolusi 
sangat tinggi secara lebih intensif harus dioptimalkan.

Survei lapangan yang memadai antara lain mencakup survei tanah konvensional, 
penggunaan sampling berstrata untuk mengoptimalkan jumlah sampel, maupun 
survei spesifik untuk lahan gambut, yang ditujukan untuk kepentingan informasi 
homogenity/heterogenity lahan gambut, ketebalan dan variasi ketebalannya. Yang 
paling penting, keseluruhan survei lapangan harus dilengkapi dengan pencatatan 
koordinat yang tepat, misalnya dengan pemanfaatakan GPS.
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Setelah informasi spasial tersedia, selanjutnya perlu dipahami tata aturan main 
menggunakan data spasial.

Untuk menghindari duplikasi data (termasuk citra inderaja) dan gap, serta permasalah 
copy right ataupun semacamnya, maka pembuatan dan penggunaan data spasial 
harus diatur. Aturan dimaksud, yang utama adalah Undang Undang 4 tahun 2011 
tentang Informasi Geografis; Instruksi Presiden 6/2012 tentang pengadaan dan 
distribusi citra inderaja resolusi tinggi, serta aturan jaringan data spasial nasional. 
Aturan jaringan data spasial saat ini dituangkan dalam Peraturan Presiden 27 tahun 
2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Peraturan ini adalah 
pembaharuan dari aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Presiden 85 tahun 2007 
tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN). JDSN, UUIG, Inpres citra resolusi tinggi  
dan JIGN merupakan tahapan tata aturan main data spasial yang kemudian lebih 
dikenal umum dalam nama kebijakan satu peta (One-map policy). 

“The one map policy” atau gerakan satu peta, pada dasarnya merupakan satu tatanan 
yang mendasarkan pada penggunaan 1 referensi peta, dalam hal ini peta dasar yang 
sama yaitu RBI-Rupa Bumi Indonesia terbaru pada skala 1:50.000; 1 standard (artinya 
sesuai SNI-standar nasional Indonesia) yang berlaku; 1 basis data; dan 1 geoportal 
(penyajian). Dengan demikian, semua data geospasial Indonesia harus saling bisa 
berkomunikasi, dan terintegrasi satu sama lain. Setiap kementerian dan lembaga 
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dimungkinkan untuk mempunyai website tersendiri, dimana website dan database 
yang menyertainya, terhubung secara sinergi dengan ina-geoportal (Geospasial untuk 
negeri), sebagaimana gambar di atas.

Terkait peta dasar, dengan adanya peta dasar RBI 1:50.000 yang berkualitas tinggi 
(sesuai dengan standard Quality Control dan Quality Assurance), maka semua 
informasi tematik (catatan: informasi lahan gambut merupakan kategori tematik) 
harus dilakukan adjustment atau penyesuaian untuk dibawa pada skala RBI terbaru 
tersebut. Apabila sebelumnya masih pada tatanan skala nasional yaitu 1:250.000, 
maka tindakan migrasi data dari 1:250.000 ke 1:50.000 harus dilakukan. Juga telah 
ada SNI 7925:2013 mengenai pemetaan lahan gambut skala 1:50.000 berbasis citra 
penginderaan jauh. 

Konsep gerakan satu peta, sesungguhnya juga mengatur siapa berbuat apa dan 
mengatur apa. Untuk itu dalam operasionalnya, dikenal istilah wali data (data 
custodian). Wali data ini bertanggung jawab sebagai clearing-house informasi 
geospasial tema terkait. Aturan wali data dijelaskan di JDSN dan pembaharuannya di 
JIGN.

Khusus untuk infomasi spasial lahan gambut, wali data yang ditunjuk adalah 
Kementerian Pertanian. Dengan ini, siapapun yang membuat peta lahan gambut 
(misalnya dengan teknik baru atau pendekatan baru) harus melalui proses clearing-
house lebih lanjut melalui Kementerian Pertanian, sehingga datanya dapat 
dipergunakan, diterima atau diintegrasikan sebagai informasi spasial lahan gambut 
resmi yang bisa dipakai untuk Indonesia. Wali data tema terkait, misalnya lahan 
gambut, selanjutnya bekerja bersama dengan BIG selaku koordinator informasi 
spasial (sesuai UUIG), untuk membuat tematik terkait, menjadi data yang sah untuk 
Indonesia.
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