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Gambut tropika terbentuk melalui proses paludifikasi dari bahan biomassa
tumbuhan yang mati. Dominasi yang kuat dari bahan organik sebagai
penyusunnya mengakibatkan karakteristik tanah gambut berbeda dengan
tanah mineral sehingga pengelolaannya untuk pertanian bersifat spesifik
dan perlu kehati-hatian. Pembentukan tanah gambut memerlukan waktu
ribuan tahun melalui proses yang sangat beragam antara satu tempat
dengan tempat lainnya. Pembentukan gambut di Indonesia diperkirakan
terjadi sejak 6.800-4.200 tahun silam. Laju pembentukan gambut bervariasi
antara 0,05 mm per tahun sampai dengan 0,50 mm per tahun pada kondisi
hutan primer. Apabila hutan sudah dibuka dan lahan didrainase maka
penyusutan (subsidence) gambut terjadi sangat cepat disebabkan
dekomposisi dan pemadatan, jauh melebihi laju pembentukannya.
Karakterisitik spesifik dari tanah gambut yang membedakan dengan tanah
mineral umumnya, antara lain: (1) mudah mengalami kering tak balik
(irreversible drying), (2) mudah ambles (subsidence), (3) rendahnya berat
isi dan daya dukung (bearing capacity) lahan terhadap tekanan, (4)
tingginya kemampuan menyimpan air, (5) tingginya kandungan bahan
organik dan karbon, (6) rendahnya kandungan hara dan kesuburannya,
dan (7) rendahnya pH. Oleh karena itu, pemanfaatan gambut untuk
pertanian secara umum lebih problematik” dibanding tanah mineral,
karena memerlukan input yang lebih banyak dan model pengelolaan air
yang lebih kompleks serta adanya kemungkinan dampak negatif terhadap
lingkungan.

A. Pendahuluan

T

anah gambut tropika terbentuk melalui proses paludifikasi yaitu penebalan gambut
karena tumpukan bahan organik dalam keadaan tergenang air. Bahan utama gambut
tropika adalah biomassa tumbuhan, terutama pohon-pohonan. Karena bahan dan proses
pembentukan yang khas, maka sifat tanah gambut sangat berbeda dari sifat tanah mineral.
Gambut yang tebal (dalam) dominan dibentuk oleh bahan organik, sedangkan gambut
dangkal (tipis) dibentuk oleh bahan organik bercampur tanah mineral, terutama liat.
Semakin dalam tanah gambut dan semakin jauh lahan gambut dari sungai, maka
semakin sedikit pengaruh tanah mineral dan semakin tinggi kandungan bahan organiknya.
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Kandungan bahan organik di lapisan permukaan suatu kubah gambut bisa mendekati
100% dan dengan demikian kandungan karbon (C) organiknya bisa mencapai 60% dari
berat keringnya. Untuk dapat digolongkan sebagai tanah gambut, kandungan C
organiknya minimal 12% dan ketebalan gambutnya minimal 50 cm (Subagyo, 2006).
Setiap satu meter ketebalan tanah gambut menyimpan antara 400-700 ton Corg /ha.
Selain mengandung C yang sangat tinggi, tanah gambut, terutama yang sangat dalam,
mengandung unsur hara makro P, K, Ca, Mg, dan unsur hara mikro Cu, Zn, Mn, dan Fe
sangat rendah sehingga rendah kesuburannya. Tinggi rendahnya kesuburan tanah gambut
diindikasikan oleh tinggi dan rendahnya kadar abu (kadar bahan non organik). Semakin
tinggi kadar abu, maka semakin baik kesuburan tanah gambut tersebut.
Dari aspek sifat fisik, tanah gambut mempunyai berat isi dan daya dukung beban
(bearing capacity) yang sangat rendah. Namun tanah gambut alami mengandung air yang
sangat tinggi sampai ke puncak kubahnya. Keadaan jenuh (anaerobik) tersebut
menyebabkan proses dekomposisi bahan organik tanah gambut berjalan sangat lambat,
sedangkan penumpukan bahan organik di permukaan berjalan lebih cepat. Hal ini
menyebabkan tanah gambut alami yang tidak dipengaruhi drainase semakin lama semakin
tebal.
Pembangunan pertanian, untuk memenuhi kebutuhan produksi pangan dan serat
akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan memerlukan areal bukaan
baru yang lebih luas. Oleh karena itu, maka sebagian lahan gambut dibuka dan
direklamasi dengan membangun sejumlah saluran drainase yang menyebabkan
berubahnya suasana tanah gambut dari anaerobik menjadi aerobik sehingga memicu
terjadinya peningkatan aktivitas organisme perombak sisa tanaman yang menyebabkan
peningkatan emisi gas karbon dioksida (CO2) yaitu gas rumah kaca terpenting.
Emisi CO2 menjadi perhatian banyak kalangan baik di tingkat nasional maupun
internasional. Di lain sisi pemanfaatan lahan gambut yang ditujukan untuk menghasilkan
pangan dan energi juga penting untuk memenuhi konsumsi dalam negeri maupun
konsumsi dunia. Target peningkatan produksi pertanian dari lahan gambut tidak selalu
bersinergi dengan penurunan emisi dan pemeliharaan kualitas lingkungan sehingga
menjadi salah satu dilema pembangunan dan target pencapaian penurunan emisi gas
rumah kaca di tingkat nasional sebesar 26 sampai 41% dengan bantuan negara maju,
diantaranya 9,5 sampai 13,0% dari lahan gambut, dikhawatirkan tidak akan terpenuhi dari
tenggang waktu yang telah ditentukan tahun 2020 (Balitbangtan, 2011).
Bab ini membahas tentang pembentukan dan karakteristik lahan gambut dan
implikasi dari keadaan ekosistem lahan gambut yang tidak stabil terhadap keberlanjutan
(sustainability) pengelolaan lahan gambut. Informasi ini penting sebagai dasar dalam
pengembangan gambut untuk pertanian ke depan, sehingga lahan gambut dapat
dimanfaatkan secara berkelanjutan dan dampak kerusakan lingkungan pengelolaannya
dapat diminimalkan.
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B. Pembentukan Gambut Tropika
Pembentukan gambut tropika, dapat dipahami sebagai hasil proses transformasi dan
translokasi. Proses transformasi yaitu proses pembentukan biomassa dengan dukungan
nutrisi terlarut, air, udara, dan radiasi matahari. Proses translokasi yaitu pemindahan
bahan oleh gerakan air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan
gerakan angin (udara) yang disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan. Akibat proses
pembentukan biomassa dari sisa tumbuhan setempat lebih cepat dibandingkan dengan
proses penguraian, maka terbentuklah lapisan bahan organik yang semakin tebal yang
disebut tanah gambut. Pembentukan gambut pada dasarnya akibat terjadinya kondisi
tumpat (jenuh) air yang disebut paludifikasi”. Laju pembentukan tanah gambut sangat
lambat dan berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya yang dipengaruhi oleh
banyak faktor utamanya lingkungan setempat meliputi, yaitu (1) sumber dan neraca air,
(2) kandungan mineral yang ada dalam air, (3) iklim (curah hujan, suhu, kelembaban), (4)
tutupan vegetasi, dan (5) pengelolaan setelah drainase (Maas, 2012). Tanah gambut
tropika terbentuk secara bertahap dengan memakan waktu yang sangat panjang.
Selanjutnya proses pembentukan diikuti oleh proses penyederhanaan atau penguraian
menjadi ion (larut) dan gas (emisi) yang melibatkan mikroorganisme yang aktivitasnya
juga memerlukan air, dan udara.
Proses translokasi berperan dalam pembentukan gambut berupa pengisian landaian/
cekungan oleh bahan mineral yang terbawa aliran air dan bahan organik yang berasal dari
sisa tumbuhan mati insitu. Akibat kondisi lingkungan rawa yang reduktif, maka proses
penimbunan sisa tumbuhan setempat berlangsung lebih cepat dibandingkan proses
penguraian, sehingga membentuk lapisan bahan organik yang disebut gambut (Maas,
2012).
Proses pembentukan di atas boleh jadi tidak jauh berbeda antara daerah tropika
dengan beriklim sedang (temperate). Namun dari sisi bahan atau tumbuhan penyusun
gambutnya sangat berbeda. Penyusun gambut tropika terdiri atas tumbuhan berkayu atau
pohon yang kaya kandungan selulosa dan lignin, sedangkan gambut beriklim sedang
terdiri atas tanaman air (sphagnum) yang kandungan selulosa dan ligninnya rendah.
Kedua, regenerasi gambut tropika lebih lambat dibandingkan pertumbuhan gambut
beriklim sedang. Oleh karena itu, gambut beriklim sedang cocok dipanen dan digunakan
untuk bahan bakar (energi), sebaliknya gambut tropika karena kadar kayunya tinggi
menjadi kendala dalam proses pengekstrakan untuk menjadi bahan bakar (biofuel).
Pemanenan gambut untuk penyediaan bahan bakar non minyak pernah direncanakan
dalam rangka mengatasi dan memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa pada tahun
1980an dan kelangkaan bahan bakar minyak dan gas alam pada tahun 1990an
(Euroconsult, 1984; Noor, 2010).
Terlepas dari pengaruh penambangan (mining) terhadap gambut, gambut dapat
dijadikan lahan produktif penghasil pangan dan pengganti bahan bakar minyak (biofuel)
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sehingga kurang bijak kalau gambut dieksplorasi untuk memenuhi kebutuhan yang
sifatnya jangka pendek seperti ditambang untuk bahan bakar (peat mining). Keadaan
hidrologi dan proses pengisian rawa gambut dapat diterangkan dalam uraian berikut ini.

1. Dinamika Perubahan Muka Air Laut
Proses pengisian bahan mineral atau gambut pada ekosistem rawa sebagai tahap awal
dalam pembentukan tanah gambut dimulai sejak ribuan tahun silam. Pengisian rawa ini
tidak lepas dari pengaruh perubahan iklim global yang terjadi pada era Pleistosen.
Peningkatan suhu akibat perubahan iklim global ini mengakibatkan sebagian lapisan es di
daerah kutub mencair sehingga secara perlahan menaikkan muka air laut. Selama masa
glasial Wurm pada akhir periode Pleistosen terjadi peningkatan muka air laut antara 3-4 m
per seribu tahun (Blackwelder et al., 1979). Penelitian carbon dating di selat Malaka
menunjukkan bahwa pada periode Holosen sekitar 7.000 tahun lalu, muka air laut
meningkat sampai 20 m selama kurun waktu 4.000 tahun, dan menurun pada 3.000 tahun
yang lalu hingga mencapai kondisi saat ini. Menurut Karama dan Suriadikarta (1998)
tinggi muka air laut pada periode Pleistosen ditaksir berada sekitar 60 m di bawah muka
air laut sekarang. Puncak terjadinya peningkatan muka air laut, khususnya di lingkungan
dataran Asia (sundaland) ditaksir pada 5.500 tahun silam dengan membentuk garis pantai.
Seiring dengan penurunan kembali muka air laut, terjadi pembentukan gambut yang
diperkirakan sekitar 6.000 tahun silam. Gambut Indonesia terbentuk antara 6.800-4.200
tahun silam (Andriesse, 1974). Gambar 1 menunjukkan proses pembentukan dataran
pantai pada sekitar 5.500 tahun silam dan pergeseran (transgesi) garis pantai dan
pengisian rawa pada situasi sekarang.

2. Dinamika Pengisian Rawa dan Pembentukan Gambut
Penurunan muka air laut atau pergeseran garis pantai yang mengarah lebih ke laut
mendorong terbentuknya daerah-daerah rawa yang mempunyai cekungan atau danau dan
secara berkala mengalami pengisian. Menurut Andriesse (1988) berdasarkan lingkungan
fisik rawa, tanah gambut tropika dibedakan antara : (1) gambut delta, (2) gambut dataran,
(3) gambut lagun-dekat pantai, (4) gambut lebak (small inland valey), (5) gambut yang
terisolasi antara dua bukit, dan (6) gambut pantai (salin). Pembentukan gambut pada
dasarnya akibat terjadinya kondisi tumpat air (water logging) yang disebut paludifikasi”.
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Sumber: van de Meene (1982)

Gambar 1. Sketsa terbentuknya dataran pantai pada masa 5.500 silam (atas) dan pergeseran
garis pantai serta pengisian rawa/gambut (bawah)

Pembentukan gambut ditentukan oleh faktor lingkungan yang utamanya meliputi,
yaitu 1) sumber dan neraca air, 2) kandungan mineral yang ada dalam air, 3) iklim (curah
hujan, suhu, kelembaban), 4) tutupan vegetasi, dan 5) pengelolaan setelah drainase (Maas,
2012). Gambut tropika terbentuk secara bertahap dengan memakan waktu yang sangat
panjang. Menurut Bellamy (1974) dalam Andriesse (1988) terdapat lima tahap
pembentukan gambut tropika sebagai berikut:
Tahap 1. Pengisian rawa (cekungan) oleh sedimen dari luar yang terbawa oleh aliran
air (banjir). Laju pembentukan gambut pada tahap ini sangat lambat. Melalui aliran air
ditambahkan bahan-bahan sedimen dari luar.
Tahap 2. Pengisian rawa dimulai pada saluran-saluran utama yang semula terbentuk
kemudian tertutup. Pada tahap ini terjadi perubahan muka air tanah menjadi lebih dalam,
sehingga sebagian massa gambut menjadi kering atau lembab.
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Tahap 3. Pertumbuhan lanjut gambut lebih cepat secara horisontal dan vertikal.
Pasokan air menjadi tergantung pada hujan yang jatuh langsung pada permukaan atau
rembesan dari sekitarnya.
Tahap 4. Pertumbuhan lanjut gambut lebih cepat mulai menebal yang terdiri atas
sisa tumbuhan, berupa sisa ranting, batang dan akar tumbuhan hutan alami. Kondisi
gambut tidak lagi dipengaruhi oleh perpindahan air, tetapi muka air tanah menaik apabila
terjadi hujan lebih banyak.
Tahap 5. Permukaan gambut naik, muka air tanah tidak lagi dipengaruhi oleh
musim. Permukaan gambut dapat naik turun dipengaruhi oleh air tanah. Terbentuk kubah
gambut (peat dome).
Pada tahap ke tiga, akar tumbuhan yang hidup di atas timbunan gambut (tipis) masih
dapat mengambil hara mineral dari lapisan di bawahnya (substratum) yang sebagian besar
hara disumbang dari air sungai, sehingga gambut yang terbentuk termasuk subur
(topogenous). Namun, pada tahap keempat dan selanjutnya, dengan semakin tebalnya
lapisan gambut yang terbentuk, maka tumbuhan atau vegetasi yang hidup di atas gambut
(tebal) tersebut tidak dapat lagi menyerap hara dari lapisan mineral di bawahnya, sehingga
pasokan hara hanya dari air hujan dan atau hasil perombakan bahan organik setempat
sehingga gambut yang terbentuk tergolong tidak subur (ombrogenous). Oleh karena itu,
semakin tebal gambut maka semakin tidak subur lapisan gambut di atasnya. Demikian
juga, gambut yang di bawahnya berupa lapisan liat (marin) lebih subur dibandingkan
apabila di bawahnya lapisan pasir. Gambar 2 menunjukkan proses tahapan pembentukan
gambut tropika menjadi gambut topogenous dan ombrogenous.
Laju pembentukan lapisan gambut ini sangat lambat dan berbeda antara satu tempat
dengan tempat lainnya yang dipengaruhi oleh banyak faktor, utamanya lingkungan
setempat. Perubahan lingkungan setempat umumnya yang sudah berbeda dari sebelumnya
misalnya kerapatan hutan dan jenis vegetasi hutan yang tumbuh di atasnya mengakibatkan
pertumbuhan/pembentukan gambut terhenti. Menurut Lucas (1982) dan Andriesse (1988)
laju pembentukan gambut tidak lebih dari 3 mm per tahun pada kondisi hutan primer.
Laju pembentukan gambut Barambai, di Kalimantan Selatan hanya 0,05 mm per tahun,
sedangkan di Pontianak, Kalimantan Barat berkisar 0,13 mm per tahun (Neuzil, 1997).
Menurut Sieffermann et al. (1988) laju pembentukan gambut pada periode awal
(9.600-8.450 Sebelum Masehi) dapat mencapai 0,5 m (500 mm) per 100 tahun, kemudian
pada periode 8.000-5.000 SM menurun menjadi 0,20-0,25 m per 100 tahun, pada periode
akhir ditaksir hanya sekitar 0,14 m per 100 tahun. Terbukti juga bahwa ketebalan (depth)
gambut berkorelasi dengan umur (waktu) pembentukan gambut. Semakin dalam gambut
semakin tua umur pembentukan.
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Sumber: van de Meene (1982)

Gambar 2. Tahap pembentukan gambut tropika menjadi gambut ombrogenous

Menurut Page et al. (2002) gambut Kalimantan Tengah pada kedalaman 0,5-1,0 m
berumur 140 tahun, sedang kedalaman 1-2 m berumur antara 500-5.400 tahun, kedalaman
2-3 m berumur 5.400-7.900 tahun, kedalaman 3-4 m berumur 7.900-9.400, kedalaman 4-8
m berumur 9.400-13.000 tahun, dan kedalaman 8-10 m berumur 13.000-25.000 tahun.
Dibandingkan dengan gambut di tempat lain, gambut di Kalimantan Tengah lebih tua.
Gambut di Serawak, Kalimantan Barat terbentuk sekitar 4.300 tahun silam, sedangkan
gambut di Muara Kanan, Kalimantan Timur terbentuk antara 4.400-3.850 tahun silam
(Diemont and Ponds, 1991; Tie and Esterle,1991).
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Pengambilan kayu sebagai penyusun utama gambut berpengaruh pada lambatnya
pembentukan gambut. Konversi lahan dengan menghilangkan tumbuhan alami, berakibat
pada hilangnya sumber pembentukan gambut, gambut akan menipis dengan sendirinya,
terlebih apabila suasana reduktif menjadi oksidatif akibat pembuatan saluran drainase
mempercepat perombakan gambut dan pengeringan gambut (irreversibel drying) sehingga
rawan terbakar.

C. Karakteristik Tanah Gambut Tropika
Tanah gambut tropika mempunyai karakteristik yang khas dan spesifik, terkait dengan
kandungan bahan penyusun, ketebalan, kematangan, dan lingkungan sekitarnya yang
berbeda. Karakterisitik spesifik dari tanah gambut yang membedakan dengan tanah
mineral umumnya, antara lain : (1) mudah mengalami kering tak balik (irreversible
drying), (2) mudah ambles (subsidence), (3) rendahnya daya dukung (bearing capacity)
lahan terhadap tekanan, (4) rendahnya kandungan hara kimia dan kesuburannya
(nutrient), dan (5) terbatasnya jumlah mikroorganisme.
Gambut yang mengalami kering tak balik berubah sifat menjadi gambut yang tidak
lagi mempunyai kemampuan dalam menyerap air seperti semula dan sifat gambut berubah
dari suka air (hidrofilik) menjadi menolak air (hidrofobik). Misalnya, gambut yang
terbakar hanya dapat menyerap air sekitar 50% dari semula sebelum terbakar karena
sebagian berubah menjadi hidrofobik. Sifat hidrofobik pada gambut muncul akibat (1)
kandungan asam humat berupa selaput lilin, dan (2) adanya gugus non-polar seperti etil,
metil dan senyawa aromatik (Valat et al., 1991).
Ambles (subsidence) diartikan sebagai penurunan muka tanah gambut akibat
perubahan kematangan atau kemampuan gambut dalam menyerap air akibat pembukaan,
penggunaan yang intensif, kebakaran, atau musim kemarau yang panjang. Namun
belakangan ini amblesan dihubungkan dengan besaran emisi karbon sehingga taksiran
emisi menjadi berlebihan. Besar amblesan pada tahun 1-2 pembukaan lahan gambut lebih
besar dan cepat dibandingkan tahun berikutnya. Rata-rata amblesan pada gambut
Barambai, Barito Kuala (Kalsel) selama tiga tahun pertama rata-rata 16 cm/tahun dan
pada gambut Delta Upang (Sumsel) antara 6,5-65,5 cm/tahun. Amblesan mulai mengecil
setelah tahun ke enam dan mantap setelah tahun ke delapan atau ke sepuluh
(Notohadiprawiro, 1979; Hardjowigeno, 1997). Semakin tebal gambut semakin tinggi
risiko amblesan, tergantung pada pengaturan muka air. Gambut sangat dalam (tebal 5,56,0 m) mengalami amblesan antara 8-15 cm/tahun dan gambut dalam (tebal 2-3 m)
mengalami amblesan 0,05-1,50 cm/tahun (Mutalib et al., 1992). Lahan gambut Serawak
(tebal 2-6 m) yang dipertahankan dengan muka air tanah antara 75-100 cm dari
permukaan rata-rata ambles hanya 6 cm/tahun (Tieh and Kueh, 1979). Pemadatan dengan
menggunakan alat berat dapat menurunkan amblesan, walaupun pada tiga tahun
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pertanaman amblesan masih tinggi (Taher dan Zaini, 1989). Gambar 3 menunjukkan
kondisi lahan gambut yang mengalami amblesan.
Gambut di Indonesia umumnya dikategorikan pada tingkat kesuburan oligotrofik,
yaitu gambut dengan tingkat kesuburan yang rendah, yang banyak dijumpai pada gambut
ombrogenoes yaitu gambut pedalaman seperti gambut Kalimantan yang tebal dan miskin
unsur hara. Sedangkan gambut pantai termasuk ke dalam gambut eutrofik karena adanya
pengaruh air pasang surut dengan tingkat kesuburan tinggi. Pada beberapa tempat gambut
mempunyai tingkat kesuburan yang baik karena adanya pengaruh sisa-sisa vulkanik
seperti di Lunang, Sumatera Barat (Taher dan Zaini, 1989).
Karakteristik tanah gambut sangat berbeda dengan tanah mineral (Tan, 1994; Soil
Survey Staff, 2003). Perbedaan tersebut terletak pada sifat kimia, fisika, dan biologi
tanah. Oleh karena itu, pemanfaatan gambut untuk pertanian secara umum lebih
problematik” dibanding tanah mineral, antara lain memerlukan input yang lebih banyak
dan model pengelolaan yang lebih kompleks. Karakteristik gambut alami dapat berubah
setelah pembukaan atau penggunaan, sehingga disebut bersifat rapuh (fragile).
Pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut memerlukan teknologi inovatif untuk
meningkatkan produktivitas sekaligus mencegah kerusakan atau kemerosotan akibat
penggunaannya.
Selanjutnya dikemukakan beberapa karakteristik fisika, kimia dan biologi tanah
gambut dari hasil penelitian dan survei, khususnya di Kalimantan dan Sumatera.
Gambar 3. Amblesan (subsiden) pada lahan usaha tani padi (kiri) dan jeruk (kanan) di
tanah gambut ( tebal > 2 m)
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1. Karakteritik Fisika Tanah Gambut
Karakteristik fisika tanah gambut meliputi ketebalan, kematangan, lapisan di bawahnya
(substratum), berat isi (berat isi), porositas, kadar air, dan daya hantar hidrolik. Ketebalan
gambut, kematangan, dan substratum di bawahnya sudah disinggung di atas. Karakteristik
fisika tanah gambut, antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan saling pengaruh,
yang semuanya terkait dengan kadar bahan organik atau ketebalan gambutnya.
Karakteristik fisika tanah gambut ini menjadi bahan pertimbangan utama dalam penilaian
kesesuaian lahan (evaluasi lahan) untuk pertanian. Berikut dikemukakan tiga karakteristik
penting fisika tanah gambut, yaitu (1) berat isi, (2) porositas, dan (3) kapasitas simpan air.

a. Berat Isi
Berat isi (bulk density, BV) gambut dataran rendah berkisar 0,1-0,3 g/cm3 jauh sangat
rendah dibandingkan dengan tanah mineral (1,2-1,8 g/cm3). Berat isi gambut sangat
bervariasi tergantung kematangannya. Misalnya, berat isi gambut fibrik < 0,1 g/cm3,
gambut hemik berkisar 0,07-0,18 g/cm3, dan gambut saprik >0,2 g/cm3 (Notohadiprawiro,
1988; Andriesse, 1988), sementara kerapatan jenis (particle density) gambut 1,4 g/cm3.
Salampak (1999) melaporkan berat isi gambut di Kalimantan Tengah berdasarkan
kematangannya sebagai berikut: gambut fibrik 0,07-0,09 g/cm3, gambut hemik 0,11-0,15
g/cm3, dan gambut saprik 0,19–0,22 g/cm3. Masganti (2003a) melaporkan bahwa berat isi
gambut saprik dan fibrik dari Bereng Bengkel berturut-turut 0,22 dan 0,09 g/cm3. Berat isi
gambut lapisan atas 0,10-0,15 g/cm3 lebih besar dibandingkan lapisan bawah berkisar
0,05-0,10 g/cm3 (Driessen and Rochimah, 1976). Berat isi gambut di Indonesia antara
0,07 sampai 0,27 g/cm3 (Nugroho dan Widodo, 2001). Maas et al. (2000) memperoleh
berat isi gambut saprik sebesar 0,26 g/cm3 dan meningkat apabila lahan dibudidayakan
secara intensif.
Berat isiyang rendah menunjukkan rendahnya kemampuan menumpu (bearing
capacity) dari gambut, sehingga pengolahan tanah secara mekanis sulit dilakukan. Daya
dukung gambut kayuan yang telah mengalami drainase hanya sekitar 0,21 kg/cm2,
sedangkan tanah mineral umumnya 0,48-0,56 kg/cm2 (O’brien and Wickens, 1975). Daya
tumpu yang rendah menyebabkan tanaman tahunan maupun tanaman semusim rentan
terhadap kerebahan (Widjaja-Adhi, 1997; Adimihardja et al., 1998). Pengeringan dapat
meningkatkan berat isi tanah gambut (Nugroho dan Widodo, 2001). Peningkatan daya
tumpu terendah terjadi pada gambut fibrik, diikuti gambut hemik, dan tertinggi pada
gambut saprik.
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b. Porositas Tanah Gambut
Porositas tanah gambut umumnya relatif tinggi antara 70-95%. Hasil penelitian Nugroho
dan Widodo (2001) menunjukkan porositas tanah gambut berkisar 83,62 sampai 95,13%.
Porositas gambut mengalami penurunan jika dikeringkan secara terus-menerus. Besarnya
penurunan nilai porositas gambut akibat pengeringan tergantung dari tingkat perombakan
gambut. Gambut saprik mengalami penurunan paling tinggi, diikuti gambut hemik dan
terendah pada gambut fibrik.
Perbedaan porositas tanah gambut menyebabkan perbedaan kemampuan menahan
air. Porositas berkorelasi positif terhadap kedalaman atau tingkat kematangan gambut.
Semakin tebal gambut, maka semakin tidak matang gambut, Semakin tidak matang
gambut, maka semakin tinggi porositas dan semakin tinggi kemampuan menahan air
(Nugroho dan Widodo, 2001; Masganti, 2003a). Hal ini disebabkan berat isi (BV) gambut
mentah (fibrik) lebih rendah dibandingkan gambut saprik. Oleh karena porositas gambut
berhubungan dengan tingkat kematangan, maka daya konduktivitas hidrolik secara
horizontal lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan dengan daya konduktivitas hidrolik
secara vertikal.

c. Kapasitas Simpan Air
Kapasitas simpan air dari tanah gambut antara 289 sampai 1.057%, tergantung pada
tingkat kematangan (Andriesse, 1988). Kelembaban gambut (peat moisture) Sumatera dan
Kalimantan berkisar 301 sampai 705% (Atmawidjaja, 1988). Menurut Andriesse (1988)
dan Stevenson (1994) kemampuan gambut mengikat air dapat mencapai 20 kali berat
keringnya, tetapi gambut bersifat menolak air jika hidrofobik (Masganti et al., 2001;
Masganti, 2005;2006). Misalnya, gambut saprik lebih rendah secara kuantitas dalam
menyerap air, tetapi lebih kuat dalam menahan air dibandingkan gambut fibrik (Nugroho
dan Widodo, 2001; Masganti, 2003a). Hal tersebut disebabkan karena gambut mentah
(fibrik) mengandung gugus OH-fenolat yang lebih tinggi (Tan, 1994; Spark et al.,1997).
Gugus OH-fenolat bersifat polar dan mempunyai kemampuan mengikat air yang besar
(Valat et al., 1991; Stevenson, 1994). Selain itu, gambut fibrik juga mengandung selulosa
yang lebih tinggi dari gambut saprik (Masganti, 2003a). Selulosa adalah komponen
organik yang bersifat hidrofilik, sehingga dapat mengikat air lebih besar.
Pengeringan, baik disebabkan oleh drainase yang berlebih maupun kebakaran
menyebabkan gambut tidak dapat basah kembali (hidrofobik). Menurut Najiyati et al.
(2008) gambut yang kering peka terhadap kebakaran, bobotnya ringan sehingga mudah
diterbangkan angin, mengapung jika kondisinya tergenang, dan terbentuk pseudosand
yang menyerupai tanah pasir, sehingga koloid gambut tidak/kurang berfungsi sebagai
pemegang air.
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Hidrofobik adalah suatu keadaan tanah memegang air dengan energi rendah atau
permukaan tanah tidak dapat memegang air (Valat et al., 1991; Sabiham, 2000). Adanya
senyawa hidrokarbon aromatik yang menyeliputi koloid tanah gambut menyebabkan gaya
tarik antara partikel-partikel/koloid tanah dengan molekul-molekul air menjadi berkurang.
Pada keadaan hidrofilik dengan kandungan gugus OH-fenolat yang lebih tinggi, tanah
gambut mempunyai kemampuan menyerap air yang tinggi, sehingga apabila dilakukan
analisis dalam keadaan demikian menyebabkan kontak dengan larutan pengekstrak dapat
berlangsung secara intensif. Kemampuan tersebut menjadi sangat berkurang apabila
gambut menjadi hidrofobik akibat pemanasan (Masganti, 2005; 2006).
Ketidak mampuan bereaksi dengan air jika tanah menjadi hidrofobik merupakan
masalah serius dalam analisis sifat kimia tanah. Kurang atau tidak bereaksinya larutan
pengekstrak dengan bahan padatan gambut dapat menyebabkan nilai pengamatan
terhadap sifat kimia tanah gambut tidak tepat (Masganti et al., 2001). Gambut dianalisis
dalam kondisi hidrofobik mempunyai nilai kadar P-tersedia dan daya hantar listrik
(electric conductivity) lebih rendah, tetapi nilai pH-nya lebih tinggi dari gambut yang
hidrofilik.
Hidrofobik dapat terjadi dalam proses preparasi tanah gambut. Oleh karena itu,
untuk menjaga agar gambut tetap hidrofilik, disarankan (a) jika pengeringan dilakukan
pada suhu kamar tidak lebih dari 60 jam untuk gambut saprik, dan tidak lebih dari 48 jam
untuk gambut fibrik, (b) jika dipanaskan dalam oven bersuhu 50 0C, sebaiknya kurang dari
450 menit untuk gambut saprik, dan maksimal 48 jam untuk gambut fibrik, dan (c) jika
dikeringkan berdasarkan kadar air kapasitas lapang, sebaiknya tidak kurang dari 25%
kapasitas lapang (Masganti et al., 2001; Masganti, 2005; 2006).

2. Karakteritik Kimia Tanah Gambut
Tanah gambut umumnya memiliki tingkat kesuburan yang rendah ditandai dengan pH
rendah (masam), ketersediaan sejumlah unsur hara makro (Ca, K, Mg, P) dan mikro (Cu,
Zn, Mn, dan B) yang rendah, mengandung asam-asam organik yang beracun. Karateristik
kimia tanah gambut sangat bervariasi. Karakter kimia tanah gambut yang utama adalah
(1) kemasaman tanah, (2) ketersediaan hara makro dan mikro, (3) kapasitas tukar kation,
(4) kadar abu, (5) kadar asam organik, dan (6) kadar pirit.

a. Kemasaman Tanah Gambut
Salah satu sifat kimia gambut yang menjadi kendala untuk pemanfaatannya adalah tingkat
kemasaman yang tinggi (Andriesse, 1988; Masganti et al., 1994; Masganti, 2003a).
Tingkat kemasaman yang tinggi antaranya disebabkan oleh kondisi drainase yang jelek
dan hidrolisis asam-asam organik. Asam-asam organik tersebut biasanya didominasi oleh
asam fulvat dan asam humat (Stevenson, 1994; Spark, 1995). Kondisi pH yang rendah ini
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secara tidak langsung akan menghambat ketersediaan unsur-unsur hara makro seperti P,
K, dan Ca, dan sejumlah unsur hara mikro (Masganti dan Fauziati, 1999; Masganti,
2003a). Untuk menjamin pertumbuhan tanaman padi di lahan gambut perlu dilakukan
pengapuran (Masganti et al., 1994; Masganti, 1995; Masganti et al., 1998; Masganti dan
Fauziati, 1999).
Kemasaman gambut berbeda menurut tingkat kematangannya (Salampak, 1999;
Masganti, 2003a). Oleh karena itu, gambut yang lebih dalam mempunyai pH yang lebih
rendah. Gambut yang mengalami perombakan lebih lanjut (matang) mempunyai pH nisbi
tinggi. Gambut yang tersusun dari bahan gambut yang belum atau kurang matang, nisbi
belum terurai dan mengandung asam-asam organik dengan konsentrasi yang lebih tinggi
sehingga nisbi masam. Tanah gambut yang mengalami perombakan mengandung abu
yang lebih banyak sebagai sumber basa-basa (Kurnain et al., 2001; Masganti, 2003a).

b. Ketersediaan Hara Makro dan Mikro
Masalah hara pada tanah gambut utamanya adalah ketersediaan P dan daya simpan P yang
rendah (Masganti, 2003a). Penyebab rendahnya daya simpan P pada tanah gambut adalah
karena P diikat oleh senyawa-senyawa organik dengan kekuatan ikatan yang lemah. Ion P
yang terikat pada tapak jerapan mudah terlepas dan terbawa air lindian (leached). Untuk
memperkuat ikatan tersebut diperlukan kiat-kiat seperti menggunakan senyawa yang
efektif menjerap P (Masganti et al., 2002; 2003; Masganti, 2003b), penggunaan fosfat
alam (Masganti, 2003b;2004a; 2004b), dan mengatur waktu pemberian amelioran dan
pemupukan P (Masganti, 2003a; 2004c).
Adimihardja et al. (1998) melaporkan bahwa ketersediaan P dalam gambut di
beberapa lokasi PLG Sejuta Hektar (Kalimantan Tengah) berkisar dari rendah hingga
tinggi. Kadar P-tersedia dalam gambut Bereng Bengkel, Kalimantan Tengah tergolong
sedang (Masganti, 2003a). Ketersediaan P dalam gambut ditentukan oleh tingkat
dekomposisi gambut (Andriesse, 1988; Salampak, 1999; Masganti, 2003a). Gambut
dengan tingkat kematangan saprik mempunyai kadar P-tersedia yang lebih tinggi diikuti
oleh gambut khemik dan fibrik. Oleh karena itu, untuk mendukung pertumbuhan dan
produktivitas tanaman padi diperlukan pemupukan P (Masganti dan Sudarmadji, 1996;
Masganti, 1997; Masganti dan Fauziati, 1998).
Ketersediaan P dalam tanah gambut berbanding terbalik dengan kedalaman gambut.
Semakin dalam tanah gambut, semakin rendah kadar P (Saragih, 1996; Salampak, 1999;
Masganti, 2003a). Penurunan kadar P akibat pertambahan kedalaman, disebabkan pada
lapisan yang lebih dalam biasanya tanah gambut yang ditemui tingkat dekomposisinya
lebih rendah, sehingga kadar P dalam tanah lebih rendah.
Kandungan N dalam tanah gambut sangat tinggi, akan tetapi seperti halnya dengan
hara P, sebagian besar N berada dalam bentuk organik, sehingga agar dapat dimanfaatkan
tanaman harus melalui proses mineralisasi (Stevenson, 1986; Andriesse 1988). Kisaran
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kandungan N gambut yang terbentuk dari kayu/pohon adalah 0,3-4,0% (Andriesse, 1988),
sedang Maas et al. (1997) melaporkan bahwa kadar N gambut dari Pangkoh adalah
sebesar 0,75%. Selanjutnya Salampak (1999) dan Masganti (2003a) menegaskan bahwa
kandungan N gambut bervariasi menurut tingkat kematangan. Gambut yang lebih matang
mempunyai kandungan N yang lebih tinggi.
Selain ketersediaan P yang rendah, tanah gambut kahat (deficiency) K, Mg, dan Ca.
Kejenuhan basa (Ca, Mg, K, Na) tanah gambut berkisar 5-10%, padahal secara umum
kejenuhan basa yang baik agar tanaman dapat menyerap basa-basa dengan mudah adalah
sekitar 30% (Soepardi dan Surowinoto, 1982). Kejenuhan basa tanah gambut di
Kalimantan Tengah, rata-rata lebih kecil dari 10% (Salampak, 1999; Sitorus et al., 1999;
Masganti, 2003a).
Selain kahat hara makro, tanah gambut juga kahat hara mikro khususnya Cu dan Zn
(Suryanto, 1988; Salampak, 1999). Hal ini disebabkan terbentuknya senyawa organikmetalik yang menyebabkan unsur mikro tidak atau kurang tersedia (Spark et al., 1997).
Pada tanah gambut yang mengalami perombakan lanjut, karboksilat dan fenolat
merupakan gugus fungsional penting yang mengikat logam, dimana urutan pengikatannya
adalah Cu>Pb>Zn> Ni>Co>Mn> (Saragih, 1996; Salampak, 1999). Kekahatan hara mikro
disebabkan terbentuknya senyawa organo-metal yaitu ikatan fiksasi antara asam-asam
organik dengan Cu, atau Zn, sehingga menjadi bentuk yang tidak tersedia bagi tanaman.
Tingginya kadar asam fenolat pada tanah gambut menyebabkan kahat Cu (Sabiham et al.,
1997). Dilaporkan juga, tingginya produksi CO2 yang membentuk senyawa bikarbonat
dapat menyebabkan kahat Zn (Moormann and Bremenn, 1978). Ketersediaan hara Cu dan
Zn yang rendah pada tanah gambut juga dapat disebabkan pH yang rendah. Widjaja-Adhi
(1976) melaporkan hasil padi pada tanah gambut Riau memberikan respon yang baik
dengan pemberian kapur, N, P, K, dan S. Pemberian hara mikro Cu pada tanah gambut
menurunkan gabah hampa dan meningkatkan hasil padi (Ambak et al., 1992).
Penelitian rumah kaca dengan menggunakan tanah lapisan 0-30 cm dari gambut
dalam Rasau Jaya (Kalbar) menunjukkan respon tanaman (jagung) yang baik dengan
pemberian N, K, dan Cu. Tanpa pemberian kapur dan Cu, hasil jagung cenderung
menurun (Radjagukguk, 1982).
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Gambar 4. Usaha petani menyuburkan lahan gambut dengan pemberian abu yang dibakar
langsung di lahan (kiri) dan di luar lahan (kanan)

c. Kapasitas Tukar Kation
Kapasitas tukar kation (KTK) tanah gambut tergolong tinggi, tetapi kejenuhan basa (KB)
rendah. KTK yang tinggi dan KB yang rendah menyebabkan pH rendah dan sejumlah
pupuk yang diberikan ke dalam tanah relatif sulit diambil oleh tanaman. KTK tanah
gambut berkisar dari <50 sampai lebih dari 100 cmol(+)/kg. KTK pada tanah gambut
yang tinggi, sementara kandungan kation basa yang rendah mengakibatkan nilai
kejenuhan basa gambut rendah, seperti gambut Kalimantan dan ini dikatagorikan sangat
tinggi (Barchia, 2002). Nilai KTK ini sama dengan yang diungkapkan Salampak (1999)
sebesar 174,34100 cmol(+)/kg. Namun demikian, nilai KTK yang tinggi pada lahan
gambut tidak menggambarkan bahwa kandungan kation-kation basa yang cukup (tinggi)
karena pada dasarnya lahan gambut lebih didominasi oleh ion hidrogen (H+). Nilai ukur
KTK tanah gambut sangat dipengaruhi oleh pH larutan ekstraksi (NH4-asetat) karena
gambut termasuk variable charge sehingga pengukuran dengan pH larutan 7 memberikan
nilai bias dengan nilai lebih tinggi.

d. Kadar Abu
Abu sebagai penciri tingkat kesuburan gambut dilaporkan kadarnya dalam gambut sangat
rendah (Salampak, 1999; Kurnain et al., 2001; Masganti, 2003a). Kadar abu dalam
gambut di Indonesia umumnya kurang dari 1%, kecuali pada tanah-tanah gambut yang
mengalami kebakaran (Kurnain et al., 2001) atau telah dibudidayakan secara intensif,
kadar abu mencapai 2-4% (Adijaya et al., 2001).
Laporan lain menunjukkan kadar abu tanah gambut dari Kalimantan antara 11
sampai 41% dan Sumatera antara 1 sampai 15% (Eurocunsult, 1984). Kadar abu gambut
rawa Lakbok dan Kamurang (Banten) pada lapisan atas masing-masing 45,1 dan 48,4%
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lebih besar dari lapisan bawah masing-masing 37,4 dan 41,37% (Darmawidjaja, 1980)
Semakin dalam atau tebal gambut, semakin tinggi kadar abunya (Salampak, 1999;
Kurnain et al., 2001; Masganti, 2003a). Kadar abu dari gambut dangkal (tebal >1 m)
sekitar 5%, gambut tengahan sampai dalam (tebal 1-3 m) antara 11-12 %, dan gambut
dalam (tebal >3 m) sekitar 15% (Suhardjo dan Widjaja-Adhi, 1976). Kadar abu juga
berhubungan dengan kematangan dan kadar bahan organik gambut. Gambut mentah
(fibrik) dengan kadar bahan organik 45,9% mempunyai kadar abu 3,09%, sedangkan
gambut hemik dengan kadar bahan organik 51,7% mempuyai kadar abu 8,04%, dan
gambut saprik dengan kadar bahan organik 78,95 mempunyai kadar abu 12,04%
(Setiawan, 1991). Semakin tinggi mineral yang terkandung pada tanah gambut, semakin
tinggi kadar abu. Kadar abu gambut oligotrofik sekitar 2%, gambut mesotrofik antara 27%, dan gambut eutrofik (kadar mineral tinggi) > 14% (Widjaja-Adhi, 1986).

e. Kadar Asam Organik
Dalam proses perombakan (humifikasi) dihasilkan asam humat dan fulvat. Asam humat
memberikan warna lebih gelap, sedang fulvat memberikan warna lebih terang pada
larutan yang dihasilkan. Asam humat mempunyai kadar N lebih besar dua kali dari fulvat,
tetapi kemasaman total dari asam fulvat lebih tinggi dua kali dari asam humat (Tan,
1997). Asam humat lebih banyak ditemukan pada lahan yang jelek tata air, sebaliknya
asam fulvat banyak ditemukan pada lahan gambut yang mengalami drainase dan tata
udaranya sudah baik (Hardjowigeno, 1991).
Asam humat mengandung senyawa aromatik lebih banyak daripada asam fulvat,
sedangkan asam fulvat mengandung senyawa alifatik lebih banyak daripada asam humat
(Tan, Tan, 1997). Asam humat (aromatik) dicirikan oleh gugus fungsi OH-fenolat yang
tinggi sedang fulvat (alifatik) dicirikan jumlah gugus fungsi COOH yang tinggi (Barchia,
2006). Bahan gambut yang tinggi kadar ligninnya relatif banyak mengandung asam humat
dibandingkan dengan bahan gambut yang selulosanya tinggi (Barchia, 2006). Kadar lignin
dari gambut tropika Indonesia cukup tinggi antara 64-74%, sedangkan selulosa dan
hemiselulosa sekitar 6% dari bahan kering (Polak, 1975 dalam Barchia, 2006).
Asam-asam alifatik juga menghasilkan asam-asam fenolat yang bersifat racun yang
menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat. Jenis asam fenolat yang dijumpai dalam
tanah adalah asam vanilat, p-kumarat, p-kumarat benzonat, salisilat, galat, gentisat, dan
asam syringat (Tsutsuki, 1984 dalam Hartatik et al., 2011). Asam-asam fenolat ini selain
menghambat perkembangan akar juga penyediaan hara di dalam tanah (Hartatik et al.,
2011). Pengaruh asam-asam fenolat terhadap tanaman budidaya antara lain: (1) pada
kadar 250 µM menurunkan secara nyata serapan kalium pada barley; (2) pada kadar 500 1.000 µM menurunkan serapan fosfor pada tanam kedelai; (3) pada kadar 0,6 -3,0 µM
dapat menghambat pertumbuhan akar padi sampai 50%, (4) pada kadar 0,001-0,1 µM
dapat mengganggu pertumbuhan beberapa tanaman (Takijima, 1960 dalam Hartatik et al.,
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2012). Menurut Wang et al. (1967) dalam Hartatik et al. (2011) pada konsentrasi antara
7-70 µM p-hidroksibenzoat dapat menekan tanam jagung, gandum, kacang-kacangan,
sedang pada konsentrasi > 180-360 µM dapat mengganggu pertumbuhan akar tebu.

f. Kadar Pirit
Sebagian lahan gambut mempunyai substratum liat marin, sehingga mempunyai risiko
apabila terjadi ekspose atau kekeringan yang mengakibatkan meningkatnya kemasaman
dan pelarutan ion-ion logam yang meracun, seperti Fe2+, Mn2+. Peningkatan kemasaman
(pH turun) pada tanah gambut selain karena perombakan bahan organik menjadi asam
asam organik juga terjadi karena oksidasi terhadap pirit (FeS2). Pirit sebagai endapan
marin apabila teroksidasi akan menghasilkan ion H+ secara berlebihan sehingga pH dapat
turun menjadi 2,0-3,0 akibatnya tidak ada tanaman yang tumbuh baik, kecuali yang tahan
seperti nanas, tahan pada pH 3,0 (Noor, 2001).
Asam sulfida (H2S) atau asam sulfat (H2SO4) yang dihasilkan dari oksidasi pirit
selain menghambat pertumbuhan tanaman juga dapat menyebabkan karat pada alat-alat
pertanian dari logam seperti cangkul, pintu air, traktor sehingga cepat rusak.
Tabel 1 menyajikan karakterisitik kimia tanah gambut berdasarkan tingkat
kesuburan (ombrogen dan topogen) dan Tabel 2 menyajikan karakteristik kimia tanah
gambut berdasarkan kedalaman gambut.
Tabel 1. Karakterisitk kimia gambut ombrogen dan topogen di Indonesia
Karakterisitik

Ombrogen

Topogen air tawar

Oligotrofik

Oligo-mesotrofik

Mesotrofik

Eutrofik

Kadar abu (%)

<2

2-7,5

5-10

>10

Bobot isi/BD (g/cm3)

0,2

0,15

0,2

0,3

C/N

50-85

20-80

25-55

15-35

pH-H2O

3,5-4,5

3,5-4,5

3,5-4,8

4,0-6,0

- Tereksrak HCl 25%

80

45-300

160-600

360-1.200

- Terekstrak asam sitrat 2%

20

15-150

20-200

30-300

- Terekstrak HCl 25%

60

60-240

120-330

130-720

- Terekstrak asam sitrat2%

40

30-120

60-200

90-300

160-240

140-200

120-180

60-140

2-11

4-11

7-20

7-30

P2O5 (kg/ha per 0,2 m)

K2O (kg/ha per 0,2 m)

KTK tanah (cmol(+)/kg)
Kejenuhan basa (%)

Sumber: Driessen dan Sudjadi (1984)
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Tabel 2. Karakteristik kimia tanah bergambut dan gambut pada lahan pasang surut
Bergambut

Gambut
dangkal

Gambut sedang Gambut dalam Gambut sangat
dalam

Keterangan

Pulau

Jumlah profil

Sum
Kal

66
23

49
56

56
35

25
9

12
19

Tekstur

Sum
Kal

SiC SiC, hCSiC, hC

C
hC

SIC
hC

SIC
hC

-

pH H20 (1:5)

Sum
Kal

Daya Hantar
Listrik (dS/m)

Sum
Kal

Karbon organik
(%)

Lap.
atas

Lap.
bwh

3,9
3,9

3,8
3,8

Lap.
atas

Lap.
bwh

Lap.
atas

Lap.
bwh

Lap.
atas

Lap.
bwh

Lap.
atas

Lap.
bwh

4,1
3,8

4,0
3,8

4,0
4,0

3,8
3,6

3,6
3,6

3,7
3,6

3,6
3,2

3,4
3,4

0,3 sr 2,0 sr
0,1 sr 0,6 sr

0,4 sr

1,3 sr
0,8 sr

0,5 sr
1,1 sr

1,6 sr
0,8 sr

0,2 sr
-

0,5 sr
-

0,2sr
-

0,8 sr
-

Sum
Kal

34,17
25,03

5,71
7,87

41,98
38,86

29,87
28,70

47,20
36,28

32,57
31,36

56,98
45,39

53,09
35,15

56,39
55,49

44,70
47,23

Nitrogen (%)

Sum
Kal

0,98
1,09

0,11
0,21

1,50
1,34

1,21
0,74

1,78
1,46

1,10
0,72

1,94
1,54

1,40
0,95

2,02
1,43

1,16
1,06

Rasio C/N

Sum
Kal

31 st
25 t

25 t
32 st

31 st
31 st

30 st
40 st

28 st
29 st

37 st
46 st

30 st
31 st

41 st
41 st

29 st
45 st

40 st
48 st

P2O5-HCl
(mg/100 g tnh)

Sum
Kal

38 sd
94 st

8 sr
24 sd

50 t
46 t

16 r
31 sd

42 t
58 t

15 r
16 r

65 st
49 t

20 r
34 sd

41 t
22 sd

9 sr
23 sd

K2O-HCl
(mg/100 g tnh)

Sum
Kal

27 sd
15 r

29 sd
17 r

33 sd
19 r

16 r
14 r

21 sd
24 sd

19 r
14 r

59 t
41 t

33 sd
21 sd

54 r
19 r

26 sd
12 r

P2O5-Bray I
(ppm)

Sum
Kal

38,8
65,1

13,4
13,2

19,4
71,8

17,9
30,7

13,2
32,3

23,4
18,6

11,2
57,5

5,3
41,5

34,3

25,9

Jumlah basa
(cmol(+)/kg)

Sum
Kal

23,9
6,9

17,7
8,5

29,7
9,0

21,8
8,1

51,5
7,8

39,8
5,5

22,7
4,4

21,7
4,4

14,8
3,4

9,0
4,1

Ca-dapat tukar
(cmol(+)/kg)

Sum
Kal

9,20
2,79

6,13
2,08

12,03
3,70

7,20
2,46

15,38
5,18

12,23
2,22

4,79
2,06

6,05
1,46

8,09
1,07

2,24
1,71

Mg-dapat tukar
(cmol(+)/kg)

Sum
Kal

11,70
3,60

8,83
5,74

14,21
3,73

11,64
4,26

25,60
2,10

16,36
2,70

7,19
1,86

7,87
2,37

4,66
1,86

5,34
1,87

K-dapat tukar
(cmol(+)/kg)

Sum
Kal

0,48
0,20

0,41
0,18

0,76
0,61

0,60
0,28

0,92
0,25

0,87
0,16

1,16
0,21

0,68
0,20

1,24
0,26

0,47
0,15

Na-dapat tukar
(cmol(+)/kg)

Sum
Kal

2,40
0,33

2,60
0,58

2,68
0,94

2,46
1,13

5,99
0,26

7,80
0,42

1,97
0,24

3,28
0,32

1,79
0,19

0,90
0,41

KTK-pH 7
(cmol(+)/kg)

Sum
Kal

88,1
65,0

32,2
34,5

100,7
91,2

72,9
84,5

120,4
78,8

84,4
73,2

115,5
104,1

123,9
73,6

128,9
121,5

134,2
113,2

Kejenuhan basa
(%)

Sum
Kal

36 sd
24 sr

54 sd
25 r

37 sd
15 sr

40 sd
12 sr

43 sd
14 sr

57 sd
11 sr

15 sr
5 sr

18 sr
21 r

10 sr
3 sr

15 sr
5 sr

Kejenuhan Al
(%)

Sum
Kal

30 r
69 t

37 r
66 t

23 r
60 sd

33 r
73 r

7 sr
45 sd

14 sr
68 t

10 sr
59 sd

22 r
56 sd

-

-

Pirit (%)

Sum
Kal

0,46
0,33

1,87
0,76

1,20
-

0,93
-

0,64
-

0,89
-

0,26
-

1,07
-

0,27
-

0,60
-

Sumber: Subagyo (2006)
Keterangan: Tekstur, pH H20, dan masing-masing kandungan sifat/hara dihitung berdasarkan rata-rata dari
semua profil yang dievaluasi; Tekstur: SiC = liat berdebu, C = liat, hC = liat berat (heavy clay); pH H20: me =
masam ekstrim (pH: 3,5 atau kurang), sms = sangat masam sekali (pH: 3,5-4,5); Kandungan sifat/hara sr =
sangat rendah, r = rendah, sd = sedang, t = tinggi, st = sangat tinggi, dan sts = sangat tinggi sekali (> 100);
Lokasi: Sum = Sumatera, Kal = Kalimantan
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g. Cadangan Karbon
Cadangan karbon gambut merupakan salah satu sifat kimia tanah gambut, namun karena
keberadaan karbon dan bahan organik yang merupakan isu lokasl dan isu global, maka
topik ini dibahas secara khusus. Berdasarkan analisis 1.823 contoh tanah gambut dari
Sumatera dan Kalimantan ditemukan bahwa kerapatan karbon berkisar antara 0,046 ±
0,025 t/m3 pada gambut berkematangan fibrik; 0,057 ± 0,026 t/m3 pada gambut hemik dan
0,082 ± 0,035 t/m3 pada gambut berkematangan saprik, dengan rata-rata keseluruhan
sekitar 0,06 t/m3 (Agus et al., 2011). Diketahui bahwa ketebalan lahan gambut Indonesia
berkisar antara 0,5 sampai >10 m (Agus dan Subiksa, 2008) sehingga cadangan atau
simpanan karbon (carbon stock) dapat berkisar antara 300 sampai >6.000 t/ha.
Kerapatan karbon tesebut lebih banyak ditentukan oleh variasi berat isi (berat isi).
Gambut berkematangan fibrik mempunyai berat isi yang relatif rendah (0,09 ± 0,06 t/m3)
sedangkan gambut berkematangan saprik mempunyai berat isi relatif tinggi (0,17 ± 0,06
t/m3). Kadar karbon organik (Corg) tidak banyak bervariasi antar berbagai kelas
kematangan dari 53,6 ± 6,5% pada gambut fibrik sampai 48,9 ± 8,9 pada gambut
berkematangan saprik (Agus et al. 2011) sehingga tidak banyak menentukan variasi
kerapatan dan cadangan karbon. Untuk dapat digolongkan sebagai tanah gambut
(Histosols) kandungan Corg minimal 12% dan ketebalan gambutnya minimal 0,5 m. Pada
gambut berkematangan fibrik Corg bisa mencapai nilai 60% (Soil Survey Staff, 2003).
Kandungan dan kerapatan karbon yang tinggi ini pada umumnya berada dalam
bentuk organik. Kandungan bahan organik tanah gambut berkisar antara 30 sampai
mendekati 100%. Bahan organik yang dikandung gambut berada dalam keadaan tidak
stabil apabila lingkungan gambut diganggu. Dalam keadaan alami lahan gambut berada
dalam keadaan jenuh air (Agus dan Subiksa 2008), namun apabila lahan gambut
didrainase untuk berbagai penggunaan pembangunan, maka karbon yang tersimpan di
dalamnya akan mudah teremisi menjadi CO2; gas rumah kaca terpenting (Agus et al.
2012; 2013a; 2013b). Selain kehilangan karbon, lahan gambut yang didrainase juga akan
kehilangan fungsi sebagai pengatur tata air lahan di sekitarnya. Aspek lingkungan dari
pengelolaan lahan gambut diuraikan dalam Ai Dariah dan Maswar buku ini.

3. Karakteristik Biologi Tanah Gambut
Mikroorganisme yang ditemui di tanah gambut terdiri atas kelompok (1) perombak awal
seperti golongan jamur dan bakteri baik bersifat aerob maupun anaerob, (2)
perkembangan atau penebalan gambut seperti jamur atau bakteri yang bersifat anaerob,
dan (3) perombakan lanjut setelah lahan terdrainase seperti golongan jamur, bakteri aerob.
Yanti (2001) melaporkan bahwa terdapat delapan isolat jamur dan enam isolat khamir
yang telah diisolasi dari gambut Pangkoh, Kalimantan Tengah. Peneliti lain, Agustina et
al. (2001) melaporkan bahwa pada gambut Bereng Bengkel, Kalimantan Tengah telah
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diisolasi tiga spesies mikoriza vesicular-arbuskula (MVA), yakni Gigaspora sp., Glomus
sp., dan Acaulospora sp. Penemuan tersebut merupakan langkah awal dalam
pengembangan pupuk hayati untuk meningkatkan produktivitas gambut.
Kemampuan mikroorganisme pelarut P mempengaruhi penyediaan P dalam gambut
diantaranya ditentukan oleh populasi mikroorganisme (Tan, 1994; Agustina et al., 2001).
Populasi organisme pelarut fosfat pada gambut dari Pangkoh hanya 10.000 sel per gram
gambut (Setyaningsih, 2000), bahkan Agustina et al. (2001) mendapatkan angka yang
lebih kecil untuk ketiga spesies mikroorganisme pelarut fosfat dari gambut Bereng
Bengkel, yakni rata-rata hanya 58 spora per 100 gram gambut. Padahal agar ketersediaan
dan serapan P oleh tanaman jagung maksimal, tanah harus diinokulasi dengan jamur
Aspergillus niger menggunakan konsentrasi 106 sel per gram tanah.
Beberapa peneliti melaporkan bahwa populasi mikroorganisme dalam gambut akan
meningkat jika dilakukan pengapuran (Sulakhuddin, 2002). Akan tetapi pengapuran tidak
menyebabkan pemanfaatan P-organik oleh mikroorganisme gambut meningkat secara
signifikan (Rahayu, 2003).

D. Penutup
Gambut tropika terbentuk dalam keadaan hutan alam karena proses penimbunan bahan
organik dari sisa tumbuhan setempat berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan proses
dekomposisi. Laju pembentukan tanah gambut tropika sangat lambat dan dipengaruhi
oleh sumber dan jumlah air, kandungan mineral yang ada di dalam air, iklim, dan vegetasi
yang berada di atasnya. Drainase lahan gambut yang merubah suasana alamiah anaerob
menjadi aerob menyebabkan penciutan atau ambles (subsiden) karena proses dekomposisi
berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan penimbunan sisa tumbuhan. Drainase
bahkan menyebabkan terjadinya penciutan massa gambut yang kaya karbon sehingga
lahan gambut berubah fungsi dari carbon sink” atau penyerap karbon menjadi carbon
source” atau sumber emisi karbon dioksida (CO2).
Tanah gambut mempunyai karakterisitik yang khas, antara lain yaitu mudah
mengalami kering tak balik dan mudah mengalami amblesan (subsiden) dalam keadaan
aerobik. Dengan mempertahankan muka air tanah sedangkal mungkin sesuai kebutuhan
tanaman, kekeringan, pemadatan dan amblesan pada tanah gambut dapat diminimalkan.
Karateristik fisika tanah gambut yang utama antara lain berat isi (berat isi) dan daya
dukung terhadap beban (bearing capacity) yang sangat rendah, porositas dan kapasitas
simpan air yang sangat tinggi serta kandungan air yang sangat tinggi dalam keadaan
alami. Karakteristik kimia tanah gambut yang utama antara lain pH tanah yang sangat
rendah atau kemasaman tanah yang tinggi, ketersediaan hara makro dan mikro yang
rendah, kadar abu yang sangat rendah, adanya potensi pemasaman dalam keadaan
teroksidasi bila mengandung pirit, dan kadar asam organik yang tinggi. Karakterisitik
biologi tanah gambut antara lain ditemukannya beberapa jamur penambat N dan bakteri
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pelarut P di lahan gambut yang respon dengan pemberian kapur dan fosfat. Hal ini
memberi peluang untuk peningkatan produktivitas lahan gambut secara hayati.
Terkait dengan karakterisitik tanah gambut dengan kesuburan alaminya yang
rendah, maka investasi untuk meningkatkan kesuburan dan menjaga keberlanjutan usaha
pertanian di lahan gambut menjadi tinggi. Nilai investasi di lahan gambut meningkat
dengan semakin tebal dan tidak matangnya gambut. Di lain sisi, gambut sebagai
penyimpan karbon dan penjaga kestabilan ekosistem di sekelilingnya semakin penting
dengan semakin tebalnya gambut. Dengan demikian usaha pertanian tidak
direkomendasikan pada gambut dengan ketebalan lebih dari tiga meter, sekalipun hal ini
masih menjadi perdebatan. Usaha pertanian di lahan gambut memerlukan pengelolaan
yang baik, khususnya dalam pengelolaan dan konservasi air.
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