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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lahan Gambut 

2.1.1 Definisi 

Gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dicirikan oleh adanya 

akumulasi bahan organik dalam jangka waktu yang lama. Akumulasi ini 

terjadi karena dekomposisi relatif lambat terhadap laju akumulasi bahan 

organik [7]. Gambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa vegetasi yang telah 

mati, baik yang lapuk maupun yang tidak termodifikasi. Timbunan ini akan 

terus bertambah karena proses degradasi terhambat oleh kondisi anaerobik 

dan/atau kondisi lingkungan lainnya yang menyebabkan laju pertumbuhan 

organisme pengurai menurun [1]. Hal ini cukup selaras dengan Peraturan 

Pemerintah RI No 57 tahun 2016 dalam pasal 1 yang juga menyatakan bahwa 

gambut merupakan material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-

sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada 

rawa [8]. Di samping itu, secara lebih detail, Rancangan Standar Nasional 

Indonesia [9], mendefinisikan lahan gambut sebagai lahan yang terdiri atas 

tanah jenuh air, terbentuk dari endapan yang berasal dari penumpukkan sisa-

sisa (residu) jaringan tumbuhan masa lampau yang melapuk, dengan 

ketebalan lebih dari 50 cm. 

2.1.2 Dasar Hukum Pengelolaan Lahan Gambut 

Pengelolaan lahan gambut di Indonesia telah diatur pada Peraturan 

Pemerintah RI No 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut. Regulasi ini dilatarbelakangi dan merujuk pada pasal 5 

ayat 2 UUD RI tahun 1945 serta UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Dalam pasalnya disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan ekosistem 

gambut didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan 
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untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya 

kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam 

realisasinya yang termasuk ke dalam ekosistem gambut yang dilindungi dan 

dikelola ialah meliputi [10]: 

a. Tanah Untuk Produksi Biomassa;  

b. Terumbu Karang;  

c. Mangrove;  

d. Padang Lamun;  

e. Gambut;  

f. Karst. 

Regulasi ini juga menetapkan sanksi administratif bagi pihak-pihak yang 

merusak ekosistem lahan gambut, terutama apabila dilakukan oleh badan 

usaha dan/atau kegiatan. Adapun jenis sanksi yang akan diberikan ialah 

terdiri atas [10]: 

a. Teguran tertulis; 

b. Paksaan pemerintah, yang meliputi; 

o Penghentian sementara kegiatan;  

o Pemindahan sarana kegiatan;  

o Penutupan saluran drainase;  

o Pembongkaran;  

o Penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan 

pelanggaran;  

o Penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau  

o Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan 

tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.  

c. Pembekuan izin lingkungan; 

d. Pencabutan izin lingkungan. 
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2.1.3 Karakteristik Tutupan Lahan Gambut  

Karena kandungan yang ada dalam lahan gambut, lahan gambut dikenal 

sebagai lahan yang rapuh atau rentan dengan perubahan karakteristik/sifat 

yang tidak menguntungkan [6]. Maka, perlu adanya pemahaman lebih lanjut 

mengenai karakteristik lahan gambut yang dapat dikaji melalui sifat fisik dan 

kimia lahan gambut untuk mencegah adanya kerusakan pada lahan gambut. 

Beberapa sifat fisik maupun kimia lahan gambut yang perlu diketahui 

diantaranya yaitu [11]: 

1. Sifat Fisik Lahan Gambut 

a. Kematangan Gambut 

Kematangan gambut sangat menentukan tingkat produktivitas lahan 

gambut, karena sangat berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah 

gambut, dan ketersediaan hara yang dilihat dari tingkat pelapukan 

bahan organik. 

b. Kadar Air 

Lahan gambut mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air 

jauh lebih tinggi dibanding tanah mineral karena memiliki bahan 

organik di dalamnya. 

c. Berat Isi (Bulk Density) 

Berat isi (bulk density) atau berat volume merupakan sifat fisik tanah 

yang menunjukkan berat massa padatan dalam suatu volume gambut. 

Satuan ini sering dianalisis untuk mengkaji porositas, bearing 

capacity dan potensi daya menyimpan air. 

d. Daya Menahan Beban (Bearing Capacity) 

Kondisi tanaman yang tidak tegak (doyong) yang sering ditemukan di 

lahan gambut merupakan indikasi rendahnya daya menahan beban 

tanah gambut, dimana semakin rendah tingkat kematangannya, tanah 

gambut akan renggang dan bearing capacity-nya akan semakin 

rendah pula. 
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e. Penurunan Permukaan Tanah (Subsidence) 

Subsiden dapat terjadi saat lahan gambut telah mengalami drainase 

(keluarnya alir dari badan gambut), pengerutan akibat berkurangnya 

air, serta pelapukan atau dekomposisi. 

f. Sifat Kering Tak Balik (Irreversible Drying) 

Gambut dengan kadar air <100% berdasarkan berat umumnya telah 

mengalami proses kering tidak balik (irreversible drying). Pada 

kondisi ini gambut menjadi mudah terbakar dan mudah hanyut 

terbawa aliran air. 

 

2. Sifat Kimia Lahan Gambut 

a. Kemasaman Tanah 

Kemasaman tanah gambut tropika umumnya tinggi berkasar antara 

pH 3-5 yang disebabkan oleh buruknya kondisi pengatusan dan 

hidrolisis asam-asam organik. Asam organik ini berperan nyata 

terhadap rendahnya pH yang dimiliki lahan gambut. 

b. Kapasitas Tukar Kation 

Kapasitas ini pada lahan gambut sangat tinggi, berkisar antara 100-

300 me/100g berdasarkan berat kering mutlak. Nilai yang tinggi ini 

disebabkan oleh muatan negatif tergantung pH yang sebagian besar 

berasal dari gugus karboksilat dan fenolat yang terkandung pada lahan 

gambut. 

c. Kadar Asam-Asam Organik 

Tanah gambut tropika di Indonesia memiliki kandungan lignin lebih 

tinggi sehingga menghasilkan asam organik seperti asam fenolat yang 

dapat menimbulkan mekanisme kimiawi. Beberapa riset menunjukan 

bahwa asam fenolat bersifat toksik bagi tanaman serta dapat 

dikategorikan sebagai sumber utama pelepasan karbon. 
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d. Ketersediaan Hara Makro 

Lahan gambut umumnya memiliki ketersediaan unsur N, P, K, Ca dan 

Mg. dimana Sebagian besar unsur N, P, K total dalam gambut berada 

dalam bentuk organik. 

e. Ketersediaan Hara Mikro 

Selain hara makro, lahan gambut juga memiliki unsur mikro seperti 

Cu, Zn, Fe, Mn, B, dan Mo. Namun kadar ini umumnya sangat rendah 

dan seringkali terjadi defisiensi. 

f. Kadar Abu 

Kadar abu merupakan salah satu penciri tingkat kesuburan tanah 

gambut. Makin tebal gambut, kandungan abu dan basa-basanya makin 

rendah. 

Selain itu, karakteristik gambut juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat 

kematangannya, sehingga gambut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu [1]: 

a. Gambut saprik (matang) adalah gambut yang sudah melapuk lanjut dan 

bahan asalnya tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam, dan bila 

diremas kandungan seratnya < 15%. 

b. Gambut hemik (setengah matang) adalah gambut setengah lapuk, 

sebagian bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan bila 

diremas bahan seratnya 15 – 75%. 

c. Gambut fibrik (mentah) adalah gambut yang belum melapuk, bahan 

asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan bila diremas >75% 

seratnya masih tersisa. 

2.2 Dinamika Kebakaran Hutan dan Lahan 

Kebakaran hutan dan lahan atau yang umum disebut sebagai karhutla 

sebenarnya terdiri atas 2 definisi yang berbeda. Menurut Hatta [12], 

Kebakaran hutan adalah kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, 

sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan 

hutan, keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja. Di 

Indonesia hampir 99%, kebakaran hutan dan lahan diakibatkan oleh aktivitas 
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manusia baik disengaja maupun tidak (unsur kelalaian). Beberapa 

diantaranya diakibatkan oleh konversi lahan, peladangan liar dan pertanian, 

sedangkan faktor alam hanya menyumbang sebanyak 1% [13]. 

Sedangkan dinamika kebakaran didefinisikan sebagai studi mengenai 

bagaimana reaksi kimia, ilmu material dan teknik mesin dari mekanika fluida 

dan perpindahan panas berinteraksi dalam mempengaruhi perilaku api. 

Dengan kata lain, dinamika kebakaran dapat didefinisikan juga sebagai suatu 

studi yang mempelajari bagaimana kebakaran bermula, menyebar dan 

berkembang [14]. 

Kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi pada area lahan gambut. Kebakaran 

tidak hanya disebabkan oleh kegiatan manusia dan kondisi iklim yang 

ekstrem, kebakaran juga disebabkan oleh kondisi biofisik lahan terdegradasi 

[15]. Kebakaran pada kawasan lahan gambut akan semakin parah saat api 

mulai menyebar dari atas permukaan menuju ke bawah permukaan (ground 

fire) dan mulai membakar bahan organik yang terakumulasi di dalam tanah. 

Mengingat terjadinya kebakaran berada di dalam tanah dan hanya asap 

pembakarannya saja yang muncul ke permukaan, hal ini menyebabkan 

pemadaman api seringkali mengalami banyak kesulitan [16]. 

2.2.1 Kebakaran pada Lahan Gambut 

Lahan gambut mempunyai multifungsi yakni fungsi hidrologi, produksi, dan 

ekologi yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia [6]. Namun 

sayangnya, lahan gambut merupakan lahan yang rentan akan perubahan 

karakteristik sehingga dapat mengalami penurunan kualitas lahan, baik dari 

sifat kimia fisika maupun biologinya [6]. 

Pada kondisi alami, gambut jenuh akan air. Tetapi pada kondisi gambut 

terdegradasi, air gambut akan dengan mudah mengalir keluar, sehingga 

gambut menjadi kering [17]. Lahan gambut yang terdegradasi pada dasarnya 

adalah lahan yang telah mengalami penurunan ketiga fungsi tersebut akibat 

aktivitas manusia. Ada 5 (lima) indikator yang digunakan untuk menilai 

apakah lahan gambut telah terdegradasi atau tidak, yang meliputi [18]: 
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a. Sudah ada penebangan pohon;  

b. Ada jalan logging;  

c. Ada bekas kebakaran;  

d. Kondisi lahan kering/tidak tergenang; dan 

e. Adanya bekas penambangan.  

Hal ini juga disampaikan oleh Masganti [6], dimana lahan gambut yang 

terdegradasi dapat terlihat dari kenampakan permukaan lahan serta bisa 

dicirikan oleh tanaman penutup tanahnya adalah semak belukar, dan/atau 

lahan tersebut merupakan lahan terbuka bekas tambang. Lahan ini 

mempunyai kadar N-total, P-tersedia, dan unsur-unsur basa serta kadar abu 

yang lebih tinggi [19]. Bahan organik pada kondisi kering dan saat kemarau 

panjang ini nantinya akan sangat mudah terbakar sehingga memunculkan 

potensi kebakaran yang besar pada lahan gambut. Hal ini didukung oleh hasil 

dalam suatu penelitian yang menyebutkan bahwa tingkat kerawanan 

kebakaran pada lahan gambut jauh lebih tinggi dibanding dengan kebakaran 

pada tanah mineral [17]. 

Selain itu, lahan gambut dianggap terdegradasi apabila gambut mengandung 

karbon kurang dari 35 t/ha [20, 21]. Hal ini didasarkan atas pertimbangan 

bahwa kadar karbon dalam lahan gambut telah mengalami penurunan yang 

signifikan baik karena kebakaran, maupun akibat subsidensi yang cepat. Hal 

ini dikarenakan oleh kemampuan tanah gambut memegang air jika 

mengalami pemanasan yang berlebih akan mengalami penurunan yang 

drastis [22, 6]. Mudahnya lahan gambut terbakar pada musim kemarau dan 

kebanjiran pada musim hujan merupakan bukti nyata bahwa telah terjadinya 

penurunan fungsi hidrologi yang disebabkan oleh pemanasan akibat 

kebakaran menyebabkan gambut menjadi hidrofobik, sehingga kemampuan 

memegang air menjadi sangat rendah, padahal dalam kondisi hidrofilik 

gambut mampu memegang air 5-30 kali beratnya. Kondisi tersebut juga 

menyebabkan efisiensi dan efektivitas pemupukan menjadi rendah [23]. 

Kedua peristiwa tersebut dapat kembali memicu peristiwa kebakaran, terlebih 

apabila ada campur tangan dari aktivitas manusia seperti pembukaan lahan 

dengan membakar lahan. Tentunya hal ini akan menyebabkan kompleksitas 
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yang lebih besar dimana peristiwa kebakaran nantinya akan menghasilkan 

emisi gas rumah kaca atau GRK dan termasuk kedalamnya ialah unsur karbon 

[24]. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi kesehatan serta lingkungan. 

2.2.2 Iklim dan Kebakaran Lahan 

Berdasarkan pola hujan pembagian iklim di Indonesia terbagi atas 3 

klasifikasi, yaitu tipe monsoon, equatorial dan lokal [25]. Sedangkan, 

berdasarkan amplitudo dan fase tahunan, Indonesia diklasifikasikan ke 

dalam empat wilayah klimatologi yaitu, Desember-Januari-Februari 

(DJF), Maret-April-Mei (MAM), Juni-Juli-Agustus (JJA) dan September-

Oktober-November (SON) [26], dimana: 

1. Tipe Monsunal (Monsoon)  

Wilayah dengan tipe ini memiliki perbedaan yang jelas antara musim 

hujan dan kemarau. Dimana puncak musim bersifat unimodial (1 

puncak musim hujan). Musim hujan/ basah umum terjadi pada DJF 

dan MAM, sedangkan musim kemarau/kering terjadi pada JJA dan 

SON [26].  

2. Tipe Equatorial 

Sebagian wilayah sekitar equator musim kering tidak nyata. Dimana, 

pada wilayah ini puncak musim hujan terjadi dua kali (bimodial atau 

2 puncak hujan) sekitar bulan Desember pada saat matahari berada 

paling Selatan dan pada bulan Juni saat matahari paling Utara.  

3. Tipe Lokal 

Wilayah dengan tipe ini memiki sebaran hujan yang berkebalikan 

denga tipe monsoon. Wilayah lokal akan mengalami hujan pada saat 

wilayah bagian barat Indonesia mengalami musim kemarau. Pola 

hujan juga bersifat unimodial namun memiliki bentuk grafik yang 

berlawanan dengan tipe monsoon. 
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Adapun pembagian wilayah tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Iklim, musim dan cuaca perlu turut dipertimbangkan dalam mengidentifikasi 

terjadinya kebakaran di Indonesia. Menurut Endrawati (2020), kebakaran 

hutan dan lahan umum terjadi karena ulah manusia itu sendiri (kebakaran 

disengaja), namun tidak dapat dipungkiri bahwa cuaca atau iklim juga turut 

mempengaruhi terjadinya kebakaran [28].  

2.3 Tutupan Lahan 

Perlu diketahui bahwa dalam definisinya, tutupan lahan (land cover) berbeda 

dengan penggunaan lahan (land use). Seperti yang telah disebutkan 

 

[27]Gambar 2.1 Pembagian Musim oleh Pola Hujan di Wilayah Indonesia  

Tutupan lahan merupakan kenampakan material fisik di permukaan bumi. 

Tutupan lahan dapat menggambarkan keterkaitan antara proses alami dan 

proses sosial [29]. Lillesand (1990) juga mendefinisikasi tutupan lahan 

sebagai penyebutan kenampakan biofisik di permukaan bumi yang terdiri dari 

areal vegetasi, lahan terbuka, lahan terbangun, tubuh air dan lahan basah [30], 

yang mana dengan hal ini akan diketahui informasi yang meliputi jenis 

tutupan lahan, luas tiap jenis tutupan lahan, serta pola atau sebaran 

pemanfaatan ruang pada suatu lahan atau wilayah [31]. Selain itu tutupan 

lahan juga dapat menyediakan informasi untuk keperluan pemodelan serta 

menganalisis dan memahami fenomena alam yang terjadi pada permukaan 

bumi [29]. 
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sebelumnya, tutupan lahan merupakan atribut biofisik yang terlihat di atas 

permukaan bumi pada suatu wilayah (contohnya ialah rumput, tanaman, 

bangunan), sedangkan penggunaan lahan adalah pemanfaatan lahan yang 

aktual oleh manusia (seperti padang rumput untuk penggembalaan ternak, 

Kawasan wilayah untuk perumahan) [32]. Selain itu, istilah tutupan lahan 

lebih mengacu pada tipe vegetasi yang ada pada lahan tertentu, sementara 

penggunaan lahan mengacu kepada aktivitas manusia pada lahan tersebut 

[32].  

Tutupan lahan sendiri terbagi menjadi 2 kelas besar, yaitu [33]: 

1. Daerah Bervegetasi 

Merupakan semua kelas yang diturunkan dari pendekatan konseptual 

struktur fisiognomi yang konsisten dari bentuk tumbuhan, bentuk 

tutupan, tinggi tumbuhan dan distribusi spasialnya. 

2. Daerah Tak Bervegetasi 

Pendetailan kelas mengacu kepada aspek permukaan tutupan, distribusi 

atau kepadatan dan ketinggian atau kedalaman aspek, dapat berupa 

bangunan yang meliputi pemukiman, lahan terbuka yang tidak memiliki 

vegetasi seperti perairan dan darah pertambangan. 

Tutupan lahan perlu diperhatikan untuk mengetahui dinamika perubahan 

keadaan penutupan hutan dan lahan. Berdasarkan Peraturan Dirjen Planalogi 

Kehutanan No. P.1/VII-IPSDH/2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan sendiri melakukan pemantauan penutupan lahan melalui 

rangkaian kegiatan inventarisasi dengan menggunakan data citra 

penginderaan jauh atau interpretasi citra satelit [34]. 

2.3.1 Klasifikasi Tutupan Lahan 

Dalam pengklasifikasian tutupan lahan, citra satelit menjadi salah satu media 

yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi tutupan lahan. Citra 

satelit merupakan data permukaan bumi yang diperoleh melalui perekaman 

oleh satelit yang kemudian ditangkap dan diproses oleh stasiun bumi. Melalui 

citra satelit ini kemudian dapat dilakukan proses klasifikasi untuk 
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mendapatkan informasi seperti jenis-jenis tutupan lahan pada suatu wilayah 

berikut sebarannya secara spasial atau keruangan [31]. 

Berdasarkan RSNI-1 Kelas Penutupan Lahan Dalam Penafsiran Citra Optis 

Resolusi Sedang dengan skala 1:250.000, klasifikasi tutupan lahan dibedakan 

menjadi 24 kelas, yaitu [9]: 

1. Hutan lahan kering primer 

2. Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan 

3. Hutan rawa primer 

4. Hutan rawa sekunder / bekas tebangan 

5. Hutan mangrove primer 

6. Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan 

7. Semak belukar 

8. Hutan tanaman 

9. Perkebunan  

10. Semak belukar rawa 

11. Rumput 

12. Pertanian lahan kering 

13. Pertanian lahan kering campur semak 

14. Sawah / persawahan 

15. Tambak 

16. Permukiman / lahan terbangun 

17. Transmigrasi 

18. Tanah terbuka 

19. Pertambangan / tambang 

20. Tubuh air 

21. Rawa 

22. Tertutup Awan 

23. Bandara / Pelabuhan 

24. Terumbu Karang 

Klasifikasi ini umumnya dilakukan tidak hanya menggunakan penginderaan 

jauh namun juga harus didukung oleh peninjauan langsung pada lapangan 
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untuk menghimpun besaran serta sebaran dari tiap masing-masing jenis 

tutupan lahan pada suatu wilayah yang akan diklasifikasikan.  

2.3.2 Klasifikasi Tipe Tutupan Lahan Gambut 

Untuk persebaran lahan gambut, umumnya tersebar pada banyak tipe dan 

jenis tutupan yang ada, terutama apabila kelas tutupan lahan memiliki kadar 

air dan organik yang tinggi. Dalam klasifikasi tutupan lahan berdasarkan 

RSNI-1 BSN, sebagai contoh sekurangnya lahan gambut dapat ditemui 

dengan tipe tutupan lahan berikut ini [9]: 

1. Hutan Rawa Primer 

Hutan yang lantai hutannya secara periodik atau sepanjang tahun 

terendam air (di daerah berawa, termasuk rawa payau dan rawa gambut) 

yang belum menampakkan bekas penebangan 

2. Hutan Rawa Sekunder / Bekas Tebangan 

Hutan yang lantai hutannya secara periodik atau sepanjang tahun 

terendam air (di daerah berawa, termasuk rawa payau dan rawa gambut) 

yang telah menampakkan bekas penebangan, termasuk hutan sagu dan 

hutan rawa bekas terbakar dan sudah mengalami suksesi 

3. Hutan Mangrove Primer 

Hutan yang tumbuh di daerah pantai atau sekitar muara yang dipengaruhi 

oleh pasang surut air laut (bakau, nipah dan nibung yang berada di sekitar 

pantai, yang belum menampakkan bekas penebangan). Pada beberapa 

lokasi, hutan mangrove berada lebih ke pedalaman 

4. Semak Belukar Rawa 

Hutan rawa / mangrove yang telah tumbuh kembali (mengalami suksesi) 

namun belum / tidak optimal, atau bekas hutan rawa / mangrove dengan 

liputan pohon jarang (alami), atau bekas hutan rawa / mangrove dengan 

dominasi vegetasi rendah (alami). Kenampakan ini biasanya tidak 

menunjukkan lagi adanya bekas / bercak tebangan 

5. Rawa 

Lahan rawa yang sudah tidak berhutan / tidak ada vegetasi pohon. 
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2.4 Restorasi Lahan Gambut  

Lahan gambut memerlukan pengelolaan khusus dengan harapan agar tidak 

terjadi perubahan karakteristik yang menyebabkan menurunnya produktivitas 

lahan serta kerusakan berlebih pada lahan gambut. Dalam pelaksanaannya, 

terdapat beberapa hal yang perlu dipahami terkait dengan karakteristik dan 

peran ekologi lahan gambut untuk mencapai stategi pengelolaan yang baik, 

diantaranya [35]: 

a. Hutan rawa gambut merupakan formasi hutan hujan tropika basah yang 

mempunyai tingkat kelembaban sangat tinggi, merupakan ekosistem 

yang sangat rentan terhadap gangguan luar dan susah terpulihkan dengan 

tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Sistem silvikultur dengan 

mengandalkan suksesi hutan alam lebih menunjukkan keberhasilan. 

b. Lahan gambut yang kering mempunyai sifat kering tak balik dan sangat 

mudah terbakar, kebakaran gambut di bawah permukaan akan sangat 

sulit dipadamkan dan dapat merusak struktur gambut, menurunkan 

tingkat permeabilitas pada lapisan permukaan dan dapat menyebabkan 

lahan gambut menjadi memadat dan menurunkan tinggi permukaan 

lahan kubah gambut. 

c. Gambut mempunyai peran sangat besar dalam menyimpan karbon; 

pengeringan dan kebakaran akan melepaskan ikatan karbon ke udara. 

d. Ada dua bentukan sistem lahan lahan rawa, yaitu: alluvial marine dengan 

tekstur tanah mineral dengan lapisan gambut yang tipis, dan rawa 

belakang yang membentuk kubah gambut dengan kedalaman gambut 

lebih tebal. 

e. Kanalisasi dapat menimbulkan risiko kekeringan kalau tidak diimbangi 

dengan pengendalian tata air yang baik dan benar. 

f. Rehabilitasi/restorasi pada kawasan hutan rawa gambut sudah terlanjur 

rusak parah sangat sulit dan mahal, sehingga pendanaan tidak mungkin 

disediakan hanya dari anggaran pemerintah atau partisipasi/swadaya 

masyarakat. 



 

 

19 

 

Selain itu, kegiatan rehabilitasi/restorasi lahan gambut harus dilandasi dengan 

suatu persiapan dan perencanaan yang matang serta memperhatikan beberapa 

tahapan agar berhasil yang meliputi tahap penilaian terhadap areal yang akan 

direstorasi, pemilihan jenis tanaman yang tepat, penyiapan lahan, waktu 

penanaman, penanaman dan pemeliharaan [36]. Metode restorasi juga dapat 

dikiatkan dengan berbasis masyarakat. Hal ini dikarenakan berhasil atau 

tidaknya pengelolaan lahan gambut berkaitan dengan nilai sosial dan 

ekonomi masyarakat sekitar. Berdasarkan kondisi tingkat dan jenis kerusakan 

areal lahan gambut, maka metode restorasi lahan gambut berbasis masyarakat 

dapat dilakukan sesuai dengan tabel di bawah ini: 

No Jenis Kerusakan 
Tingkat 

Kerusakan 
Intervensi 

1 

Hutan rawa gambut 

primer yang terdegradasi 

akibat kebakaran dan 

penebangan (tutupan asli 

atau campuran hutan 

rawa gambut dengan 

tingkat tutupan rata-rata 

mendekati 50%) 

Kerusakan 

ringan 

Perbaikan kondisi tata air melalui blocking 

kanal 

Pemantauan dan perlindungan areal dari 

bahaya kebakaran dan illegal loging 

Pengayaan untuk peningkatan biodiversity 

dengan jenis penting pada areal dengan 

kerapatan rendah 

Regenerasi alam 

2 

Hutan rawa gambut 

sekunder yang 

terdegradasi akibat 

kebakaran (tutupan hutan 

dengan jenis tanaman 

sekunder, seperti gelam, 

tembesu, dan lain-lain) 

Kerusakan 

sedang 

Perbaikan kondisi tata air melalui blocking 

kanal 

Pengelolaan hutan gelam untuk pemanfaatan 

yang lestari bagi masyarakat sekitar 

Regenerasi alam 

Pada kondisi gambut yang masih bagus atau 

mendekati normal dilakukan pengayaan (pada 

kondisi kerapatan vegetasi sedang) dengan 

jenis penting dan pada kondisi vegetasi 

dengan kerapatan rendah dilakukan 

penanaman kembali dengan jenis multifungsi/ 

MPTS dan jenis penghasil non kayu/NTFS 

 

Tabel 2.1 Jenis Intervensi atau Metode Restorasi Lahan Gambut [37] 



 

 

20 

 

No Jenis Kerusakan 
Tingkat 

Kerusakan 
Intervensi 

   
Pemantauan dan perlindungan areal dari 

bahaya kebakaran dan illegal loging 

3 

Hutan rawa gambut yang 

terdegradasi akibat 

kebakaran (lahan tidak 

berhutan berupa semak 

belukar atau tutupan 

pohon di bawah 10%) 

Kerusakan 

Berat 

Perbaikan kondisi tata air melalui blocking 

kanal 

Pengelolaan hutan gelam untuk pemanfaatan 

yang lestari bagi masyarakat sekitar 

Penanaman kembali dengan jenis yang sesuai 

(jenis yang memiliki nilai penting, jenis 

multifungsi/ MPTS dan jenis penghasil non 

kayu/NTFS 

Pemantauan dan perlindungan areal dari 

bahaya kebakaran dan illegal loging 

  

Selain itu, dalam merestorasi lahan gambut yang terdegradasi, peran 

kelembagaan juga sangatlah penting. BRG atau Badan Restorasi Gambut 

Indonesia merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategis dan 

program kerja yang mana dapat dilakukan berbasis masyarakat. Arah 

kebijakan dan strategi utama BRG terdiri atas beberapa jenis melakukan jenis 

pemantauan berdasarkan pendekatan 3R yang mencakup [38]:  

a. Rewetting atau Pembasahan Kembali 

Hal ini dilakukan dengan pembangunan dan perbaikan sekat kanal. 

b. Revegetation atau Penanaman Kembali 

Selain melakukan penanaman kembali pada lahan terdegradasi, BRG 

juga melakukan pelatihan terhadap budidaya dan pembuatan rumah 

pembibitan serta pelatihan mengenai pembukaan lahan tanpa bakar 

c. Revitalization of Livelihood atau Revitalisasi Penghidupan Masyarakat 

Revitalisasi dilakukan melalui implementasi model bisnis berbasis 

barang dan jasa yang telah disepakati dengan masyarakat agar 

memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan lahan gambut. 

Arah kebijakan dan strategi BRG ini memuat aspek-aspek lainnya yang lebih 

kompleks, termasuk penguatan kebijakan dan kelembagaan. Penguatan 

kelembagaan ini dapat dilakukan melalui pembentukan Kelompok Tani 
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Hutan (KTH) dan fasilitasi serta penguatan kelompok pengelola arena aksi. 

Selain itu, diberikan pula dukungan untuk patroli kebakaran hutan dan lahan 

serta pemadaman kebakaran hutan dan lahan di desa-desa juga telah diberikan 

[38]. 

2.5 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu rangkaian kegiatan yang 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran ruang muka bumi yang diperlukan 

untuk menjawab atau menyelesaikan suatu masalah yang ada. Sistem ini 

menjawab dengan rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, penataan, 

pengolahan penganalisisan dan penyajian data-data/fakta-fakta yang terdapat 

pada ruang muka bumi tertentu [39]. Definisi ini juga sejalan dengan 

pernyataan bahwa Sistem Informasi Geografis merupakan suatu sistem yang 

mengorganisir perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan 

data, serta dapat mendayagunakan sistem penyimpanan, pengolahan, maupun 

analisis data secara simultan, sehingga dapat diperoleh informasi yang 

berkaitan dengan aspek keruangan [40].  

Fungsi utama dari sistem ini ialah untuk melakukan analisis data spasial [41]. 

Namun kini, tak hanya dapat mengolah data spasial, SIG juga dapat 

dimanfaatkan untuk mempermudah dalam mendapatkan data-data yang telah 

diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek. Data-data yang 

diolah dalam SIG pada dasarnya terdiri dari data spasial dan data atribut 

dalam bentuk digital. Sistem ini merelasikan data spasial (lokasi geografis) 

dengan data non spasial, sehingga para penggunanya dapat membuat peta dan 

menganalisa informasinya dengan berbagai cara [41].  

Selain itu, SIG juga telah diaplikasikan dalam banyak bidang. Tak hanya 

dalam bidang geospasial, SIG juga digunakan dalam berbagai disiplin ilmu 

lainnya, seperti dalam bidang lingkungan sendiri, beberapa contoh aplikasi 

dari sistem ini ialah sebagai berikut: 

a. Pemetaan Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat [42]; 
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b. Pengembangan Aplikasi (Sistem Informasi Geografis) SIG Berbasis 

Web Untuk Mendukung Kegiatan Pemantauan Pencemaran Sungai Di 

Kota Surakarta [43]; 

c. SIG pada Badan Lingkungan Hidup Dan Riset Daerah Provinsi 

Gorontalo [44]; 

d. Penentuan Lokasi Pertambangan Batu Bara Berbasis Website [45]. 

Pengaplikasian sistem ini dapat dijalankan melalui metode analisa yang 

terdapat dalam SIG, seperti [46]: 

a. Analisa Proximity 

Analisa proximity merupakan suatu geografis yang berbasis pada jarak 

antar layer. Dalam analisis proximity SIG menggunakan proses yang 

disebut dengan buffering (membangun lapisan pendukung sekitar layer) 

dalam jarak tertentu. 

b. Analisa Overlay 

Proses integrasi data dari lapisan-lapisan layer yang berbeda disebut 

dengan overlay. Secara analisa membutuhkan lebih dari satu layer yang 

akan ditumpang susun secara fisik agar bisa dianalisa secara visual. 

Sistem informasi geospasial ini dapat dijalankan melalui suatu perangkat 

lunak/ program aplikasi berbasis SIG. Program ini memilik berbagai fitur 

yang dapat dilakukan untuk menunjang kebutuhan penggunanya, salah 

satunya ialah geoprocessing. Geoprocessing ini merupakan kekuatan SIG 

yang tidak terdapat di sistem informasi lainnya. Geoprocessing merupakan 

suatu kemampuan GIS untuk analisis data dan mengaplikasi fungsi-fungsi 

pada data spasial. Adapun beberapa perintah yang dapat dijalankan ialah [47]: 

a. Dissolve 

Operasi ini berfungsi untuk menggabungkan poligon berdasarkan 

kesamaan nilai atributnya. 

b. Merge 

Fungsi dari operasi ini adalah untuk menggabungkan dua fitur atau lebih 

yang bersebelahan dan memiliki karakter sama. 

 



 

 

23 

 

c. Clip 

Operasi clip ini digunakan untuk memotong sebuah fitur yang bertipe 

titik, garis atau poligon dengan mengambil bagian dalam dan membuang 

bagian luarnya dengan bantuan sebuah fitur poligon lain. 

d. Spatial Join 

Operasi ini digunakan untuk mengambil atribut dari fitur lain yang 

berpasangan pada posisi spasial/lokasinya. 

e. Intersect 

Proses ini digunakan untuk menggabungkan dua buah data spasial. 

f. Union 

Penggunaan union ini dilakukan untuk menghasilkan poligon baru 

dengan bentuk dan atribut dari dua buah poligon. 

g. Erase 

Erase membuat sebuah thema baru dari overlay dua buah thema dimana 

salah satu dari fitur tersebut adalah polygon. 

h. Buffer 

Buffer berfungsi untuk membuat area dengan jarak tertentu dari suatu 

objek. Buffer biasanya digunakan unutk mewakili suatu jangkauan 

pelayanan ataupun luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk 

suatu kepentingan analisis spasial. 

i. Multiple Ring Buffer 

Multiple Ring Buffer berfungsi untuk membuat lebih dari satu buffer 

dengan jarak interval tertentu dari suatu objek. 

Di samping itu, diketahui tidak jarang bahwa SIG banyak digunakan dalam 

identifikasi bentuk muka bumi ataupun tutupan lahan melalui data 

citra/gambar yang didapat (penginderaan jauh) . Dalam melakukan klasifikasi 

pada data spasial tersebut, melalui sistem ini pengguna dapat melakukannya 

dengan 2 cara [48], yaitu: 

a. Klasifikasi Terbimbing (Supervised Classification)  

Klasifikasi terbimbing merupakan klasifikasi dimana sejumlah piksel 

dapat mewakili dari masing-masing kelas atau kategori yang diinginkan 

[49]. Klasifikasi ini sangat membantu penggunanya dalam melakukan 
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klasifikasi data, mengingat pengguna hanya perlu mendigitasi sampel 

dari masing-masing kategori, kemudian sistem akan memproses 

klasifikasi data secara otomatis. Kekurangannya adalah interpretasi data 

dipaksakan, pemilihan training sampel belum tentu representatif, dan 

adanya kelas spektral yang tidak teridentifikasi [50]. 
 

b. Klasifikasi Tidak Terbimbing (Unsupervised Classification) 

Metode klasifikasi ini merupakan kebalikan dari supervised 

classification. Melalui metode klasifikasi ini, pengguna perlu 

mendigitasi secara manual. Kekurangan lainnya ialah korespondensi 

yang tidak jelas terhadap informational classes, kontrol yang terbatas 

terhadap classes, dan spectral classes tidak konstan. Namun, melalui 

unsupervised classification, kesalahan operator diminimalisir dan unique 

classes dianggap sebagai distinct units [50]. 

2.6 Analisis Statistik Korelasi 

Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk ke dalam salah satu teknik 

pengukuran asosiasi/hubungan. Pengukuran asosiasi adalah istlah umum 

yang merujuk pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang 

digunakan untuk mengukur kekuatan pengukuran asosiasi [51]. Secara rinci, 

analisis korelasi didefinisikan sebagai metode statistika yang digunakan 

untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan 

suatu variabel dengan variabel lain dengan tidak mempersoalkan apakah 

suatu variabel tertentu tergantung kepada variabel lain [52]. Analisis korelasi 

bertujuan untuk mengkaji keterkaitan hubungan antara dua variabel atau lebih 

dengan skala-skala tertentu [51]. 

Dari beberapa teknik korelasi, terdapat salah satu teknik yang sangat populer 

dalam penggunaannya, yaitu Korelasi Pearson Product Moment. Dimana, 

korelasi ini merupakan korelasi sederhana yang hanya melibatkan satu 

variabel terikat (dependent) dan satu variabel bebas (independent). Korelasi 

Pearson menghasilkan koefesien korelasi yang berfungsi untuk mengukur 

kekuatan hubungan linier antara dua variabel. Jika hubungan dua variabel 

tidak linier, maka koefesien korelasi Pearson tersebut tidak mencerminkan 
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kekuatan hubungan dua variabel yang sedang diteliti, meski kedua variabel 

mempunyai hubungan kuat [53].  

Selain itu, koefisien korelasi (KK) juga didefinisikan sebagai indeks atau 

bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan (kuat, lemah, atau tidak 

adanya ) hubungan antarvariabel. Koefisien korelasi ini memiliki nilai antara 

-1 dan +1 (-1≤ KK ≤ +1), dengan arti yaitu:  

a. Jika koefisien korelasi bernilai positif, maka variabel-variabel 

berkorelasi positif. Semakin dekat nilai koefisien korelasi ini ke +1 

semakin kuat korelasinya, demikian pula sebaliknya.  

b. Jika koefisien korelasi bernilai negatif, maka variabel-variabel 

berkorelasi negatif. Semakin dekat nilai koefisien korelasi ini ke -1 

semakin kuat korelasinya, demikian pula sebaliknya.  

c. Jika koefisien korelasi bernilai 0 (nol), maka variabel – variabel tidak 

menunjukkan korelasi.  

d. Jika koefisien korelasi bernilai +1 atau -1, maka variabel menunjukkan 

korelasi positif atau negatif yang sempurna.  

Interpretasi koefisien korelasi ini juga dapat dikategorikan sesuai dengan 

tabel berikut: 

Koefien Korelasi Interpretasi 

0,00 – 0,20 Tingkat hubungan sangat rendah 

0,21 – 0,40 Tingkat hubungan rendah 

0,41 – 0,60 Tingkat hubungan cukup/sedang 

0,61 – 0,80 Tingkat hubungan kuat 

0,81 – 1,00 Tingkat hubungan sangat kuat 

Dalam korelasi sempurna, tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis mengenai 

signifikansi antar variabel yang dikorelasikan karena kedua variabel memiliki 

hubungan variabel yang sempurna. Hal ini dikarenakan hasil analisis 

mengindikasikan variabel X memiliki hubungan yang sangat kuat dengan 

variabel Y. Selain itu, apabila koefisien korelasi didapat bernilai 0, maka 

Tabel 2.2 Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi [54] 
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dapat diartikan bahwa tidak adanya hubungan antara kedua variabel yang 

diujikan [51]. 

Adapun nilai koefisien korelasi dapat dicari melalui persamaan berikut ini: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 ∑ 𝑥.𝑦−(∑ 𝑥)( ∑ 𝑦)

√(𝑁 ∑ 𝑥2−( ∑ 𝑥)2)(𝑁 ∑ 𝑦2−( ∑ 𝑦)2)
                               (2.1) 

Dimana: 

𝑟ϰ𝑦 = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y.  

N = jumlah sampel yang dilibatkan 

Σϰ.𝑦  = jumlah perkalian antara nilai X dan Y  

ϰ2  = Kuadrat dari nilai ϰ  

𝑦2  = Kuadrat dari nilai y. 

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan analisis 

korelasi dengan Pearson Product Moment, salah satunya ialah uji normalitas 

data, dimana syarat uji analisis korelasi Pearson adalah sebagai berikut: 

a. Data yang akan diujikan berupa data kuantitatif yang diambil secara acak 

b. Data harus terdistribusi secara normal 

Salah satu metode untuk uji normalitas data ialah dengan metode Kolmogorov 

Smirnov dengan persamaan sebagai berikut: 

D = |𝐹(𝑧) − 𝐹(𝑥)|   (2.2) 

Dimana: 

F(z) = Probablitas kumulatif normal 

F(x) = Probablitas kumulatif empiris 

Hipotesis: 

Ho = Data terdistribusi normal 

H1 = Data tidak terdistribusi normal 

Interpretasi: 

Jika nilai D maks < nilai tabel Kolmogorov Smirnov, maka Ho diterima; H1 

ditolak, dan; 

Jika nilai D maks > nilai tabel Kolmogorov Smirnov, maka Ho ditolak; H1 

diterima [55]. 
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Namun terdapat beberapa keadaan dimana uji normalitas pada analisis 

korelasi Pearson tidak perlu dilakukan. Hal ini didasarkan pada kutipan Gio 

[56] yang mengatakan bahwa uji asumsi normalitas dapat diabaikan ketika: 

a. Jumlah sampel cukup besar atau > 30  

Uji normalitas dapat diabaikan Ketika jumlah sampel yang digunakan 

berjumlah cukup besar, yaitu > 30 sampel. Hal ini didasarkan pada 

Teorema Limit Sentral (extended central limit theorem) yang 

menyatakan bahwa distribusi sampling dari statistic korelasi linear 

Pearson akan mendekati normal. 

b. Bila hanya melakukan uji linear korelasi tanpa uji signifikansi koefisien 

korelasi Pearson 

Terpenuhi atau tidaknya asumsi normalitas tidak akan mempengaruhi 

hasil dari nilai korelasi linear Pearson. Uji asumsi normalitas perlu diuji 

pada saat melakukan uji signifikansi korelasi linear Pearson. Uji 

signifikansi yang dimaksud ialah uji yang digunakan untuk menguji 

apakah hubungan yang terjadi itu berlaku untuk populasi lain (dapat 

digeneralisasi) atau nyata secara statistik. 

Kemudian perlu diketahui bahwa tidak hanya melalui cara manual, analisis 

korelasi atau pengujian data statistik lainnya kini dapat dilakukan melalui 

perangkat lunak statistik seperti SPSS atau STATCAL [57, 56]. Perangkat 

lunak statistik merupakan sebuah program aplikasi yang memiliki 

kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data pada lingkungan 

grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog 

yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami cara pengoperasiannya. 

Seiring perkembangan, program aplikasi statistika telah digunakan dalam 

berbagai bidang seperti dalam riset pemasaran, pengendalian dan perbaikan 

mutu, riset ilmu sains, dan sebagainya [57]. Dalam pengoperasiannya, 

pengguna cukup menginputkan data yang akan diproses kemudian 

melakukan perintah sehingga program dapat mengkomputasikan data terinput 

secara otomatis. 
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2.7 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif didefinisikan sebagai statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul. Penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, 

piktogram, perhitungan modus, median dan mean hingga standar deviasi dan 

perhitungan persentase termasuk ke dalam analisis statistik deskriptif [58]. 

Berdasarkan definisi tersebut, penyajian data dengan metode analisis statistik 

deskriptif dikategorikan menjadi 2, yaitu [59]: 

1. Penyajian Numerik 

Penyajian numerik digunakan agar membuat data lebih sederhana dalam 

bentuk numerik. Adapun bentuk penyajian yang termasuk ke dalam 

penyajian numerik diantaranya ialah, mean (nilai rata-rata), median (nilai 

tengah), modus (nilai yang paling sering muncul), variansi, dan 

sebagainya. 

2. Visualisasi Data 

Penyajian data dalam bentuk visualisasi umum digunakan agar lebih 

menarik dan mudah dipahami. Dalam hal ini, bentuk visualisasi data dapat 

berupa tabel, serta berbagai bentuk grafik seperti bar chart (diagram 

batang), line chart (diagram garis), pie chart (diagram lingkaran), 

pemetaan dan sebagainya. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Sekurangnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 

rujukan dalam membangun penelitian ini. Adapun ringkasan dari beberapa 

penelitian terdahulu yang memuat mengenai penelitian ini ialah termuat 

dalam tabel sebagai berikut: 
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No Judul  Peneliti Tahun Ringkasan Penelitian Terdahulu 

1 

Perilaku dan Persepsi 

Masyarakat Terhadap 

Terjadinya Kebakaran 

Gambut di Kabupaten Ogan 

Komering Ilir Provinsi 

Sumatera Selatan [60] 

Ati Dwi 

Nurhayati; 

Bambang Hero 

Saharjo; Leti 

Sundawati;, 

Syartinilia;, 

Yeni Vetrita 

2020 

• Lokasi penelitian terpilih hanya mencakup pada Kabupaten 

Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. 

• Penelitian ini terfokus dalam mengkaji perilaku dan 

persepsi masyarakat terhadap kebakaran gambut. 

• Penelitian dilakukan dengan mengolah data primer 

terhimpun dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2019. 

• Adapun data sekunder yang diolah meliputi data tutupan 

lahan, informasi spasial area terbakar dan hotspot tahun 

2015 dan 2019. 

• Dilakukan observasi ke lokasi penelitian dan wawancara 

dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai responden. 

• Penentuan sampel dilakukan dengan systematic random 

sampling. 

2 

Understanding of Fire 

Distribution in The South 

Sumatra Peat Area During 

the Last Two Decades [5] 

Raden Putra; 

Kadir, Edy 

Sutriyono; 

Sabaruddin; 

Iskhaq Iskandar 

2019 

• Menggunakan data hotspot sepanjang tahun 1997-2016. 

• Untuk data sepanjang tahun 1997-2002, data dihimpun 

melalui Along Track Scanning Radiometer World Fire 

Atlas (ATSR-WFA Algorithm 2), sedangkan data tahun  

Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu 
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No Judul Peneliti Tahun Ringkasan Penelitian Terdahulu 

    

2003-2016 dihimpun melalui Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometer (MODIS) dan Visible Infrared 

Imaging Radiometer Suite (VIIRS) dari website Fire 

Information for Resource Management System (FIRMS). 

• Menganalisis melalui persebaran titik kebakaran pada 8 

klasifikasi tutupan lahan dalam 1 periode. 

• Tidak melakukan wawancara terhadap para ahli di bidang 

terkait pengelolaan lahan gambut. 

3 

Pengaruh Karakteristik 

Gambut Terdegradasi 

Terhadap Kebakaran Lahan 

Gambut (Studi Kasus Lahan 

Gambut PLG Blok A di 

Kalimantan Tengah) [61] 

Novitasari; Joko 

Sujono; Sri 

Harto; Azwar 

Maas; Rachmad; 

Jayadi 

2018 

• Lokasi penelitian terpilih ialah lahan gambut PLG Blok A 

di Kalimantan Tengah. 

• Penelitian dilakukan dengan pengamatan sepanjang tahun 

2015-2020. 

• Penelitian terfokus kepada proses restorasi yang dilakukan 

dengan melakukan observasi lapangan dan pengujian 

laboratorium. 

• Tidak melakukan wawancara terhadap para ahli di bidang 

terkait pengelolaan lahan gambut. 
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4 

Tingkat Kerawanan 

Kebakaran Gambut di 

Kabupaten Musi Banyuasin, 

Sumatera Selatan [17] 

Hesti Lestari 

Tata; Budi Hadi 

Narendra; 

Mawazin 

2017 

• Menganalisis tingkat kerawanan kebakaran melalui 

persebaran data hotspot tahun 2014-2015. 

• Lokasi penelitian terpilih hanya mencakup pada Kabupaten 

Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 

• Klasifikasi tutupan lahan didasarkan pada data citra 

NOAA18. 

• Dilakukan pengujian langsung terhadap kerusakan lahan 

gambut di lapangan. 

• Tidak melakukan wawancara terhadap para ahli di bidang 

terkait pengelolaan lahan gambut. 

5 

Perubahan Tutupan Hutan 

Mangrove di Pesisir 

Kabupaten Lampung Timur 

[62] 

Yuliasamaya; 

Arief 

Darmawan; 

Rudi Hilmanto 

2014 

• Hanya menganalisis perubahan tutupan lahan mangrove di 

pesisir Kabupaten Lampung Timur. 

• Penelitian dilakukan dengan mengolah data citra Landsat 

tahun 1973, 1983, 1994, 2004 dan 2013 melalui analisis 

spasial. 

• Tidak melakukan analisis data statistik terhadap persebaran 

kebakaran dan wawancara terhadap para ahli di bidang 

terkait pengelolaan hutan dan lahan. 
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6 

Studi Sumber Penyebab 

Terjadinya Kebakaran dan 

Respon Masyarakat dalam 

Rangka Pengendalian 

Kebakaran Hutan Gambut di 

Areal Mawas Kalimantan 

Tengah [63] 

Acep Akbar; 

Sumardi; Ris 

Hadi; Purwanto; 

M. Sambas 

Sabarudin 

2011 

• Lokasi penelitian yang ditetapkan adalah Mawas, 

Kalimantan Tengah. 

• Penelitian dilakukan dengan mengolah data yang dihimpun 

dari bulan November 2009 sampai dengan Januari 2010. 

• Dilakukan survey dan wawancara dengan melibatkan 

masyarakat sekitar areal Mawas, Kalimantan Tengah 

sebagai responden. 
 

• Dilakukan analisis data statistik melalui uji multivariate 

yang terdiri atas uji Pillai's Trace, Wilk's Lambda, 

Hotelling's Trace dan Roys Largest Root. 

• Tidak melakukan wawancara terhadap para ahli di bidang 

terkait pengelolaan lahan gambut. 

 


