
CERITA DARI TAPAK

Mengelola Gambut, 
Senyum Disambut

Hadirnya pemerintah melalui 
pembangunan sekat kanal, diamini 
masyarakat sebagai langkah 
positif dalam pengelolaan lahan 
gambut di Desa Sei Kasih dan 
Desa Tanjung Haloban, Sumatera 
Utara. Ekologi yang semakin 
lestari, menular kepeningkatan 
ekonomi dan kepekaan interaksi 
sosial. Dari yang tadinya sulit air 
dan rentan kebakaran, kini 
menjadi tempat masyarakat 
memancing, dan anak-anak 
berenang sepulang sekolah. 
Kinerja pemerintah dapat dirasa 
tidak hanya pada tataran angka 
tapi terurai menjadi makna.

Labuhanbatu, Sumatera Utara

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



(foto atas) Setelah disekat, aliran air 
tertahan dan meningkatkan tinggi 

muka air tanah pada lahan. Aliran air 
pada kanal muncul setelah air ditahan 

pada kedalaman -40 cm.

(foto bawah) Pada Bulan April 2018 
(sebelum dibangun sekat kanal) terjadi 
kebakaran yang baru bisa dipadamkan 

selama berhari-hari dikarenakan 
sulitnya mencari air. 

Indonesia memiliki lahan gambut seluas 22,4 juta
Ha atau 10,8% dari luas daratan, dengan sebaran 
terbesar berada di Sumatera 35%, Kalimantan 32%,
dan Papua 30%. Alih fungsi lahan gambut menjadi 
lahan produktif berdampak pada kelangsungan 
hidup lahan gambut, seperti turunnya muka air dan 
lahan menjadi kering (mudah terbakar). Ketika 
terjadi kebakaran, lahan gambut relatif sulit untuk 
dipadamkan. Salah satu upaya restorasi yang 
dilakukan, yaitu melalui pembangunan sekat kanal.

“Karakteristik lahan gambut yang 
kering sehingga mudah terbakar di 
restorasi melalui program 
pembangunan sekat kanal bersama-
sama dengan masyarakat.”

Kegiatan pembangunan sekat kanal dilakukan oleh 
Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, 
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan. Pada tahun 2018, 
ditargetkan pemulihan ekosistem gambut yang 
terdegradasi seluas 3.026 Ha melalui pembangunan 
197 sekat kanal, tersebar di 20 Kabupaten pada 4
Provinsi, yaitu Aceh (7 Kab), Sumatera Utara 
(10 Kab), Sumatera Barat (3 Kab), dan Kalimantan 
Timur (5 Kab).

Petugas sedang mengecek tinggi 
muka air di lahan gambut di desa 
Tanjung Haloban menggunakan 
ranting pohon. Hasilnya ± 40 cm 
kedalaman air di lahan gambut 
tersebut. Angka tersebut mencapai 
nilai minimal standar lahan 
gambut yang terbasahi. Di wilayah 
tersebut, dibangun 5 sekat kanal 
yang membasahi ± 70 Hektar 
lahan milik masyarakat.
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Target dan Realisasi Pemulihan Ekosistem 
Gambut pada Lahan APL 2016-2018
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Sampai dengan tahun 2018, telah dilakukan 
pemulihan ekosistem gambut seluas 6.267 Ha
melalui pembangunan 374 sekat kanal.

Proses Pemulihan Ekosistem Gambut
Pemulihan ekosistem gambut berpedoman pada 
Perdirjen PPKL No P.3/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018 
tentang Pedoman Pembangunan Infrastruktur 
Pembasahan untuk Pemulihan Ekosistem Gambut.

TAHAP 1
Survey dan Verifikasi 
Kesatuan Hidrologis 
Gambut (KHG)

TAHAP 2
Perencanaan 
Pemulihan KHG

TAHAP 3
Pelaksanaan 
Pemulihan KHG

Pada tahap 1, dilakukan proses verifikasi kesesuain 
informasi yang telah dimiliki mengenai kondisi 
lahan gambut (peta status kerusakan skala 
1:250.000) dengan kondisi di lapangan. Seringkali 
ditemukan bahwa lahan di lokasi tersebut bukan 
merupakan lahan gambut.

Pada tahap 2, dilakukan program pembentukan 
kemandirian masyarakat melalui pendampingan 
dengan universitas (fasilitator yang telah dilatih oleh 
Kementerian LHK). Kegiatan yang dilakukan antara 
lain Identifikasi Masalah dan Analisa Situasi (IMAS), 
pembentukan Tim Kerja Masyarakat Perlindungan 
dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (TK-PPEG) dan 
penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Pada tahap 3, dilakukan proses restorasi (tata kelola 
air) dengan membuat penyekatan saluran dan parit 
serta reforestasi untuk menjaga lahan gambut tetap 
basah. Pembangunan sekat kanal dilaksanakan 
melalui kerjasama pihak ketiga dengan melibatkan 
Tim Kerja Masyarakat (TK-PPEG) yang telah dibentuk.

Dengan dilakukan upaya restorasi, diharapkan 
dapat mencegah kebakaran dan menghambat 
penurunan/ subsidensi lahan gambut.



Wargino (49 tahun) Bapak dua anak warga Desa
Sei Kasih bekerja sebagai petani sawit. Ia sangat
bersyukur dengan adanya sekat kanal karena
ladang sawit sangat membutuhkan air. Sebelum
ada sekat kanal ia sangat kesulitan air untuk
menyiram sawit bahkan di musim kemarau tahun
ini 4 hektar ladang sawit warga terbakar, padahal
sawit adalah penghidupan utama bagi Wargino
dan masyarakat Desa Sei Kasih. 

Kanal-kanal yang disekat di Desa Tanjung Haloban
kini menjadi berkah. Iyo namanya, bekerja sebagai
buruh bangunan. Dikala senggang ia manfaatkan
waktu dengan memancing disekitar sekat kanal. 
Sekat kanal dapat mempertahankan ketersediaan
air, selain berdampak pada pembahasan areal 
gambut kurang lebih seluas 20 hektar per sekat
kanal juga beriringan dengan perbaikan kualitas
lingkungan hidup. Jenis ikan seperti betik, lembat, 
gabus dan lele kini lebih mudah didapat. Selepas
memancing tidak kurang dari 1,5 kg ikan dapat ia
bawa pulang untuk dimasak dan dikonsumsi
bersama Istri dan anaknya yang baru berusia
2 tahun.

Sumringah Sepulang Sekolah

Aji Setiawan duduk di kelas tujuh, sudah janjian
bersama enam rekannya untuk bermain air yang 
terbendung oleh sekat kanal. Coklatnya air gambut
tidak melunturkan keceriaan Aji dan kawan-kawan.

Iyo dengan tiga pancing, bila lagi ingin makan ikan segar Iyo 
cukup pergi ke kanal dan tidak kurang dari 1,5 kg ikan tawar

bisa Iyo bawa pulang.

Senyum kecerian
anak-anak Desa

Tanjung Haloban
bercengkerama 

dengan air.

Pengendalian Kerusakan Gambut : dari
Restorasi ke Peningkatan Nilai Gizi

Memantau sekat kanal menjadi rutinitas keseharian Wargino, 
mereka berharap proyek pembangunan sekat kanal terus
diadakan agar kebun sawit milik warga Desa Sei Kasih tidak
kekeringan.

Potensi tanaman sela: 
Nanas menjadi tanaman
sela di antara pohon sawit. 
dipanen 20 buah sampai
30 buah setiap 2-3 hari
dengan harga Rp. 2.000,-
/buah.

Rekayasa sosial, Pembangunan Sekat
Kanal

Dari satu hektar ladang sawit miliknya kurang
lebih Wargino dapat memanen buah sawit
sebanyak 2 ton/bulan dengan harga jual
Rp. 650/kg maka rata-rata penghasilan Wargino
sebulan Rp. 1.300.000,-. Selain cukup untuk
kebutuhan sehari-hari yang penting bagi Wargino, 
Ia mampu menghantarkan si sulung masuk ke
akademi kepolisian dan si bungsu kuliah di 
Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

Masyarakat secara sadar merawat dan menjaga
sekat kanal karena paham akan pentingnya
kesehatan lahan gambut.
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Di atas sekat Sujono rehat melepas penat. Seusai 
mengutip buah, kaki yang basah cukup untuk 
menghilangkan lelah. Sekat kanal bukan hanya memiliki 
arti ekologi, interaksi sosial dan peningkatan ekonomi ada 
pula didalamnya. Seiring dengan meningkatnya muka air, 
hampir setiap malam Sujono dan teman-temanya 
memancing atau sekedar berkumpul dan bercengkerama.
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