
APA ITU
LAHAN GAMBUT ? 



ketika 
tanaman-tanaman mati 
di sekitar danau sedikit 
demi sedikit membentuk 
lapisan yang tebal dan 
basah sekitaran tanah

Bahan-bahan organik, 
terbentuk secara alami 
dari sisa-sisa tumbuhan 
berkayu, terurai secara 

tidak sempurna dan 
menumpuk disatu tempat

10-40 ribu
Lahan gambut mulai terbentuk

tahun yang lalu



proses yang berlangsung 
sejak ribuan tahun ini lah 
yang menghasi lkan lahan 
gambut yang kita kenal 

sekarang. 

Genangan air pada lahan 
gambut organik lebih cepat 

dibandingkan proses 
penguraiannya, sehingga 

tanah gambut dapat 
mengandung banyak sekali 

bahan organik 



APA FUNGSI
LAHAN GAMBUT ?
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Lahan gambut di 
Indonesia menyimpan 
sekitar 57 gigaton 
karbon atau 20 kali lipat 
karbon tanah mineral 

biasa.

Cadangan 
karbon 
yang 

tersimpan di dalam tanah 
gambut akan terlepas ke 
udara jika lahan mengalami 
kebakaran atau permukaan 
tanahnya terpapar 
sinar matahari 
secara langsung 
dan terus menerus.

Gambut menyimpan 
sekitar 30% karbon dunia. Mengeringkan satu 

hektar lahan gambut di 
wi layah tropis akan 
mengeluarkan rata-rata 
55 metrik ton CO

2
 setiap 

tahun; setara dengan 
membakar lebih dari 
6.000 galon bensin.

Jika 
semua 

cadangan karbon di lepas 
pada waktu bersamaan, 
maka suhu bumi akan 
bertambang panas atau 
naik 4°C

30% Menjaga Perubahan Iklim 6rb

Analisis WRI
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Mengurangi Dampak 
Bencana Banjir dan Kemarau

Gambut memi liki sifat 
seperti spons, saat 
kering ia dapat 
menyerap banyak air.

Gambut dapat menyerap 
air hingga 13 kali lipat dari 
bobotnya.

Setelah mengandung 
banyak air, sama seperti 
spons kelebihan air akan 
di lepas ke daerah 
sekitarnya.

Sehingga gambut sangat 
penting untuk mencegah 
banj ir dan menjaga 
ketersediaan air tanah 
sepanjang tahun.

13x



Menunjang Perekonomian
Masyarakat Lokal

PERTANIAN

PERIKANAN

Gambut berperan penting 
dalam menunjang 
perekonomian masyarakat 
di sekitarnya. Berbagai 
tanaman dan hewan yang 
habitatnya di lahan 
gambut dapat menjadi 
sumber pangan dan 
pendapatan masyarakat 
sekitar gambut. Oleh 
sebab itu, menjaga lahan 
gambut berarti juga 
menjaga keberlangsungan 
perekonomian masyarakat 
gambut.

Nanas Karet

Ikan

Udang

Kepiting

Siput

Sagu Kopi



Habitat untuk Perlindungan
Keanekaragaman Hayati

Berbagai macam flora 
dan fauna dapat tumbuh 
dan tinggal di lahan 
gambut. Beberapa jenis 
flora sangat berguna 
bagi masyarakat 
sehingga perlu 
dibudidayakan. 
Sementara itu, fauna 
yang tinggal di lahan 
gambut berperan penting 
dalam menjaga 
keberlangsungan hidup 
ekosistem gambut 
lainnya.

AIR

TUMBUHAN
DARAT

Orang Utan

Meranti Pulai Palem

Anggrek Tanaman Obat

Ikan

Udang

Kepiting

Siput

HarimauBadak

Beragam 
Jenis Burung



APA AKIBAT KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN ? 



Sekolah harus
di liburkan

Penerbangan 
dihentikan

Penyakit ISPA

Angka Kerugian:

2X biaya rekonstruksi
pasca Tsunami Aceh

1,9% dari PDB 
Indonesia

anggaran kesehatan
di APBNP 20153X

Dampak Kerugian
yang dialami: 

Kebakaran hutan dan kabut asap 
yang terjadi sepanjang Juni-
Oktober 2015, telah berdampak 
buruk bagi perekonomian nasional. 
Selain memicu perlambat ekonomi 
daerah, kebakaran tersebut telah 
menghanguskan 2,6 juta hektar 
lahan atau setara 4,5 kali Pulau 
Bali, serta menimbulkan kerugian 
hingga Rp 221  tri liun.

Angka Kerugian

Infeksi Saluran Pernafasan



Sebaran Titik Panas (Januari - Agustus 2018)

Waspada (30%   tingkat kepercayaan   80%)

Kalimantan
9.957
2.834
7.123

Sulawesi
1.844
389
1.455

Maluku dan Papua
1.060
97
963

Bali dan Nusa Tenggara
1.485
229
1.256

Jawa
1.227
77

1.150

Sumatera

Jumlah titik panas : 5.646

Penanggulangan segera : 1.122

Waspada : 4.524

Data satelit Aqua dan Terra sampai 26 Agustus 2018

Sumber : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

Penanggulangan segera (tingkat kepercayaan   80%)



Naiknya Suhu Bumi Bi la kebakaran
terjadi diwaktu

yang bersamaan,
Suhu bumi bisa naik minimal 4°C.

Akibatnya akan
terjadi perubahan 
iklim ekstrim.

Diantaranya panas yang 
berkepanjangan

 dan hujan terus- 
menerus.

Naiknya permukaan air 
laut. Bi la ini terjadi, 
akan ada peningkatan 
ancaman banj ir, intrusi 
air laut, dan kerusakan 
infrastruktur.

Rusaknya ekosistem
laut. Naiknya suhu

bumi berakibat juga
pada naiknya suhu laut,

ikan dan terumbu karang akan sulit
beradaptasi dan mempercepat

kepunahan.

Rusaknya keanekaragaman 
hayati, dapat 
mengakibatkan punahnya 
hewan dan tumbuhan 
dikarenakan susahnya 
beradaptasi.

Sumber : Laporan Khusus Panel 
Antarpemerintah tentang Perubahan 
Iklim (IPCC)



APA YANG TERJADI JIKA
LAHAN GAMBUT

RUSAK ?



Lahan gambut 
memi liki fungsi 

penyerap air 13 x 
dari bobotnya. 

Bi la ditebang pepohonannya 
dan lahannya dibuat 

kanal-kanal keci l untuk 
dibuang air resapannya.

Tanah gambut
akan mengering.

Bi la sudah mengering,
tanah tidak dapat

menyerap air kembali.

Volume air tiap 
tahunnya sama tapi bi la 

lahan penyerap air 
diganggu maka hal ini akan 

menyebabkan bencana 
banj ir.

Banjir
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Air hujan tidak lagi dapat
diserap dan akhirnya

meluap ke wi layah
permukiman warga

dan terjadi lah banj ir

Ketika hujan datang
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Ketika mengalir 
ke sungai air 
tawar, ikan akan
sulit beradaptasi.

Saat banj ir air 
dari lahan gambut 
yang kering 
mengandung asam. 

I kan akan pergi 
menjauh dari sungai. Hal ini 
dapat merugikan para nelayan 
yang menggantungkan hidupnya
dari menjual ikan.

Pendangkalan Sungai

Permukaan tanah pada
lahan gambut yang rusak,

mudah hanyut dan
masuk ke sungai.

Sungai-sungai akan
menjadi lebih dangkal
atau akan mengalami

sedimentasi.

Sungai-sungai disekitar lahan
gambut akan menghi lang. Bi la

hal ini terjadi masyarakat
sekitar akan kehi langan

sumber air mereka, dan dapat
mengakibatkan kekeringan.
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Air Tercemar



C
C

C

C
C C C

C

C

C
C

O2

O2

O2O2 O2

C
C C

C

Lahan gambut kaya akan 
karbon, bi la hutannya 
ditebang dan tanahnya 
mengering.

Tanahnya akan terkena
paparan sinar matahari

dan oksigen terus
menerus.

Hal ini akan mengakibatkan 
lepasnya karbon ke udara 

dan meningkatkan suhu bumi.
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Kebakaran



Api tidak hanya berada 
dipermukaan tanah saja, 
dan memadamkan api 
pada bagian permukaan 
tidak juga dapat 
menghentikan kebakaran 
tersebut.

Hal ini dikarenakan api 
juga berada pada bagian
dalam tanah, dan dapat 
menjalar ribuan hektar
ki lometer.

Pembukaan lahan di tanah gambut dengan
cara membakar memang sangat menghemat

pengeluaran bagi sebuah koorporasi.
Tapi akibat yang ditimbulkan sangat merugikan

bagi masyarakat dan lingkungan.
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Jika lahan gambut 
terkena api, proses 
ini mempercepat 
lepasnya karbon.

Sejumlah karbon dioksida
dan gas-gas beracun
terlepas ke atmosfir.

 Bi la hal ini terjadi diwaktu yang
bersamaan, suhu bumi bisa naik

minimal 4°C. Akibatnya akan
terjadi perubahan iklim ekstrim.

Diantara panas yang 
berkepanjangan dan hujan 

terus menerus.
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Naiknya Suhu Bumi


