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Mengapa lahan
gambut penting
Apa itu gambut?
Gambut ialah jenis tanah organik yang terbentuk dari bagian vegetasi yang telah terurai dan terendam air
selama berabad lamanya. Gambut ada di planet ini sekitar 360 juta tahun. Beberapa lahan gambut yang kini
ada bahkan memerlukan lebih dari 10.000 tahun untuk terbentuk.

Dimana gambut ditemukan?
Gambut terbentuk di iklim yang beragam di seluruh dunia. Baik di dataran tinggi maupun di pesisir pantai,
dari hutan hujan tropis sampai daerah permafrost bahkan sampai ke wilayah kutub, di mana tanah membeku
sepanjang tahun, setidaknya selama dua tahun. Sebagian besar lahan gambut ditemukan di iklim dingin,
di daerah iklim sedang atau boreal. Negara iklim tropis dengan cadangan gambut yang besar antara lain
Republik Demokratik Kongo, Indonesia, dan Peru. 68% lahan gambut tropis ditemukan di Asia Tenggara.
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Mengapa lahan gambut penting?

Mengapa lahan gambut terancam?

Jutaan manusia di seluruh dunia yang bergantung
pada lahan gambut untuk penghidupan mereka
yang seringkali melakukan praktik pertanian
yang tidak berkelanjutan. Padahal lahan
gambut yang subur dapat menjadi sumber
makanan, air bersih, dan menyediakan manfaat
lainnya bagi masyarakat sekitar. Gambut juga
bermanfaat untuk mencegah kekeringan, banjir
dan pencampuran air asin untuk irigasi di area
pertanian. Lahan gambut penting bagi keragaman
hayati karena merupakan rumah bagi jenis langka
seperti orangutan dan harimau Sumatera.

Di belahan bumi utara, permafrost mencair dan
menyebabkan gambut kering. Sementara di
wilayah tropis, sebagian gambut dibakar untuk
membuka lahan pertanian yang memproduksi
minyak sawit dan serat kayu. Lahan gambut di
Borneo, Semenanjung Malaysia dan Sumatera
saja, tutupan hutannya telah hilang lebih dari
separuh dalam kurun waktu 1990 dan 2010 –
dari 77% menjadi 36%.

Lahan gambut memegang peranan penting
dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Walaupun jumlah lahan gambut hanya sekitar
3-5% di permukaan bumi, namun keberadaannya
merupakan rumah bagi lebih dari 30% cadangan
karbon dunia yang tersimpan di tanah.
Diperkirakan lahan gambut menyimpan karbon
dua kali lebih banyak dari hutan di seluruh dunia,
dan empat kali dari yang ada di atmosfer. Lahan
gambut di wilayah tropis menyimpan karbon
yang paling banyak.

Ketika gambut terbakar, maka sejumlah besar
karbon dioksida dan gas-gas lain terlepas ke
atmosfer. Inilah yang berkontribusi terhadap
perubahan iklim dan masalah kesehatan
masyarakat yang serius.

Mengapa ini berbahaya?

Peneliti menemukan bahwa kebakaran hutan di
Indonesia selama September dan Oktober 2015
telah melepas sekitar 11,3 juta ton karbon dioksida
setiap harinya, suatu angka yang melebihi dari
angka emisi karbon harian yang dihasilkan oleh
seluruh Uni Eropa untuk periode yang sama.

Inisiatif lokal, nasional, dan global telah dilakukan untuk
menghambat degradasi lahan gambut dan mempromosikan
upaya-upaya merestorasi gambut
Menurut Badan Lingkungan PBB, kurang dari
0,4% dari permukaan bumi terdiri dari lahan
gambut kering atau terdegradasi, namun dari
jumlah yang sedikit ini telah berkontribusi
sebanyak 5% terhadap emisi karbon dioksida
yang dihasilkan oleh aktivitas manusia.

Apa yang telah dilakukan untuk melestarikan
lahan gambut?
Menurunkan emisi karbon dioksida yang
dihasilkan dari lahan gambut merupakan
komponen penting dalam upaya mencapai
Sasaran Tujuan Pembangunan (SDGs) dan
memenuhi komitmen lingkungan yang disepakati
dalam Perjanjian Paris. Beberapa upaya nasional
dan regional juga dilakukan untuk melestarikan
dan merestorasi lahan gambut, termasuk:

•• Inisiatif Lahan Gambut Global yang
dipelopori ahli dan lembaga terkemuka untuk
menyelamatkan lahan gambut dan mencegah
emisi karbon dioksida ke atmosfer.
•• Peta interaktif yang digunakan untuk melihat
potensi ancaman terhadap lahan gambut
seperti kebakaran hutan dan deforestasi
regional.
•• Upaya-upaya di negara tropis seperti pendirian
Badan Restorasi Gambut Indonesia, dan
proyek penelitian di Peru untuk memutakhirkan
basis data.
•• Proyek mendesak untuk merestorasi lahan
gambut yang ada di iklim dingin seperti di
Finlandia, Rusia, dan Inggris.
•• Analisis terhadap berbagai upaya dini yang
dapat dilakukan untuk mencegah kebakaran
dan deforestasi, karena studi mendapatkan
bahwa upaya restorasi saja tidak cukup untuk
memulihkan karbon yang hilang.

Jutaan manusia di seluruh dunia bergantung pada
lahan gambut untuk penghidupan mereka.
Praktik pertanian ramah lingkungan diperlukan
untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,
yang sekaligus membantu menurunkan emisi gas
rumah kaca dan melestarikan keragaman hayati.
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M Bacaan lebih lanjut
•• Peat fires stoke climate change – UN
launches global initiative
(bit.ly/2b5ucXO)
•• Conversion of intact peat swamp forest to
oil palm plantation: Effects on soil CO2
fluxes in Jambi, Sumatera
(cifor.org/pid/4119)
•• What is the Global Peatlands Initiative?
(bit.ly/2ome2My)
•• Tropical wetlands, climate, and landuse change: adaptation and mitigation
opportunities
(cifor.org/pid/6047)
•• On land and in space, understanding the
impacts of fires
(blog.cifor.org/42098)
•• Nazir Foead: ‘The keyword for us is
cooperation’
(blog.cifor.org/47040)
•• Indonesian Peatland Fires: Perceptions of
solutions
(cifor.org/pid/5882)
•• Zero-deforestation commitments in
Indonesia: Governance challenges
(cifor.org/pid/5871)
•• Fire carbon emissions over maritime
southeast Asia in 2015 largest since 1997
(go.nature.com/2qsT7cT)

•• Impacts of land use, restoration, and
climate change on tropical peat carbon
stocks in the twenty-first century:
Implications for climate mitigation
(cifor.org/pid/6132)
•• Fire economy and actor network of forest
and land fires in Indonesia
(cifor.org/pid/6357)
•• Hinterland Who’s Who: The Canadian
Wildlife Federation
(bit.ly/2q5QNeE)
•• Tropical Peatlands: International Peatland
Society
(bit.ly/2qdf9zE)
•• Smoke from 2015 Indonesian forest fires
may have caused 10,000 premature deaths
(bit.ly/2q4097X)
•• Study to measure carbon in Peru’s
peatlands
(blog.cifor.org/21726)
•• Ecological restoration in drained peatlands
– best practices from Finland
(bit.ly/2q4nMwX)
•• Peatland Restoration: International Union
for Conservation of Nature
(bit.ly/2p3bbM3)
•• Peat Restoration: The key solution for large
peat fires in Russia
(bit.ly/2ouQGtj)

Informasi lebih lanjut, silakan kontak Herry Purnomo di h.purnomo@cgiar.org.

cifor.org/peatlands | blog.cifor.org
Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)
CIFOR meningkatkan kesejahteraan manusia, kesetaraan dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian inovatif,
mengembangkan kapasitas para mitra dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk
memberi masukan terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang memengaruhi hutan dan masyarakat. CIFOR merupakan bagian
dari Pusat Penelitian CGIAR, dan memimpin Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Kantor pusat kami
berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Nairobi, Kenya, Yaounde, Kamerun, dan Lima, Peru.
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