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Gambar 2. Sebaran lahan gambut di region Kalimantan 

Ketebalan gambut dalam suatu bentang lahan tidak menunjukkan permukaan 

datar. Berdasarkan pengukuran Idak (1986), perbedaan tinggi antara 

permukaan bagian tengah dengan permukaan bagian tepinya sebesar 2.5 m 

(Sabiham 2006). Umumnya, topografi lahan gambut memang membentuk 

kubah (dome). Peningkatan ketebalan menuju kubah kurang 1 meter setiap 

jarak 1 meter. Contohnya, penampang melintang antara sungai Sebangau 

dan sungai Bulan di Kalimantan Tengah sepanjang 24.5 km serta puncak 

kubah berjarak 16.5 m. Peningkatan ketebalan mencapai 4 m pada jarak 1–3 

km dari pinggir sungai Sebangau dengan ketinggian mencapai 4 m di atas 

permukaan sungai. Wilayah transisi dari hutan rawa campuran ke hutan tiang 

pada jarak 3–6 km mempunyai ketebalan yang meningkat seiring peningkatan 

ketinggian permukaan dari sungai antara 6.25–9.00 m. Pada jarak 6 km–

11 km yang merupakan wilayah hutan maka ketebalan gambut meningkat 

mencapai 10 m (Noor 2001).

Hidrologi pada lahan gambut sangat berperan penting, di mana awal 

terbentuknya gambut tropik karena berada pada daerah yang selalu tergenang. 

Kondisi hidrologi pada lahan gambut merupakan fungsi dari (i) keseimbangan 

• Menurut Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan 

Pertanian yang disingkat BBSDLP (2011), luas 

total sebaran gambut di Indonesia tersebar 

mayoritas di tiga pulau besar, yaitu Sumatra, 

Kalimantan, dan Papua  

• ada tiga macam endapan gambut berdasarkan 

tempat akumulasinya Pertama, gambut 

mengendap pada daerah cekungan, yaitu di atas 

tanah tua (Pleistocene terrace) yang berkembang 

karena pengaruh air hujan atau air tawar dari 

sungai (ekosistem air tawar). Kedua, gambut 

pada daerah depresi (tanah alluvial) yang 

berkembang dalam pengaruh marin (ekosistem 

marin). Ketiga, gambut yang mengendap pada 

daerah di bawah pengaruh antara lingkungan air 

tawar dan marin (ekosistem payau). Perbedaan 

tersebut memengaruhi ketebalan gambut.  

• Luas Lahan gambut di Region Kalimantan: 

1,048,611 ha (gambut dangkal); 1,389,813  ha 

(gambut sedang); 1,072,769 ha  (gambut dalam); 

1,266,811 ha (gambut sangat dalam 

 



z 

Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut 
Terkait El Nino Sebelum Tahun 2014 

Selayang Pandang 

Restorasi Gambut Pasca Karhutla  
Region Kalimantan

27Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Terkait El Nino    

Pola kebakaran pada lahan gambut dan non gambut di 2 (dua) kabupaten 

yang sangat rawan kebakaran dapat dilihat pada Gambar 2. Rerata kebakaran 

di lahan gambut lebih tinggi dibandingkan dengan kebakaran di lahan non 

gambut, hal ini terjadi di kabupaten Pulang Pisau (mencapai 1,000/tahun) 

dan Kapuas (mencapai 500/tahun). Kedua daerah ini merupakan daerah eks 

PLG di Kalimantan Tengah. Luasan lahan gambut di Pulang Pisau merupakan 

lahan yang terluas di Kalimantan Tengah dan berkontribusi sekitar 21% 

dari total lahan gambut Kalteng. Kondisi hutan rawa gambut yang telah 

mengalami penggundulan dan pembuatan kanal-kanal drainase membuat 

lahan gambut di daerah tersebut tidak mampu menahan air sehingga muka 

air tanah menurun mencapai >50 cm pada saat kemarau (Putra dan Hayasaka 

2011). Akibatnya, lapisan gambut mengalami kekeringan dan rentan terhadap 

kebakaran bawah tanah.

Gambar 5. Kejadian kebakaran pada lahan gambut dan non gambut di 

kabupaten Pulang Pisau dan Kotawaringin Timur 

2.2 Tahun 2014–2015

Seperti tahun-tahun yang terkait dengan peristiwa El Nino, tahun 2014 

terjadi kebakaran di wilayah rawa gambut Kalimantan Tengah seperti pada 

Tabel 5. Munculnya titik panas termasuk di hutan lindung menandai 

dimulainya musim kemarau di wilayah ini. Luas kebakaran hutan hanya di 

Taman Nasional Sebangau saja diketahui sebesar 4,364.24 Ha (Khalwani 

et al. 2017) atau sekitar 1% (satu persen) dari total area. Lokasi kebakaran 

teridentifikasi berada dekat sungai Sebangau yang banyak terdapat rumput 

• Kejadian kebakaran terparah di lahan gambut (>1,000 

hotspot) yang diamati di Kabupaten Kapuas dan 

Kabupaten Pulang Pisau di bawah kondisi kering yang 

timbul dari peristiwa El Nino dengan ONI (Oceanic Nino 

Index) nilai dalam NDJ (November, Desember, Januari) 

lebih besar dari 0.5. 

•  Ada hubungan yang kuat antara kegiatan kebakaran 

dan kurangnya akumulasi curah hujan pada bulan Juli, 

Agustus, dan September (Yulianti dan Hayasaka 2013).  

• Urutan ketiga dari kebakaran terparah di lahan gambut 

terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini terbukti 

bahwa sebagian besar kebakaran terkait dengan 

aktivitas pertanian dan ini konsisten dengan Kabupaten 

Kotawaringin Timur yang berada di rumah untuk budi 

daya paling produktif kelapa sawit di Kalimantan 

Tengah  
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Gambar 6. Kabut asap di sekitar kanal Jembatan Tumbang Nusa, 7 Oktober 

2015 
Sumber: Nina Yulianti

Bencana kebakaran hutan tahun 2015 terbilang sangat besar di Kalimantan 

tengah. Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah titik panas pada bulan 

September-Oktober 2019 mencapai 2.5 kali rerata kebakaran hutan dan 

lahan selama 6 tahun terakhir. Hal ini disebabkan kombinasi waktu yang 

sangat lama (19 bulan) dan nilai ONI yang sangat tinggi selama 30 tahun 

terakhir (sejak El Nino 1982). Dalam Yulianti et al. (2020) disebutkan bahwa 

daerah yang paling parah terbakar pada El Nino sangat kuat 2015 adalah 

sebelas kabupaten yang diurutkan berdasarkan sebarannya, yaitu Pulang 

Pisau, Kapuas, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Kotawaringin 

Barat, Seruyan, Sukamara, Palangka Raya, Barito Selatan, dan Barito Timur. 

Kondisi ini menyebabkan sebagian besar Kalimantan Tengah tertutup kabut 

asap selama berbulan-bulan (Gambar 6). Kebakaran hutan dan lahan di 

Kalimantan Tengah menimbulkan permasalahan seperti penderita ISPA 

berjumlah 450,431 di tahun 2015 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

tahun 2016). Kabut asap ini juga merupakan krisis pencemaran udara yang 

melanda beberapa negara di Asia Tenggara lainnya, antara lain Brunei, 

Malaysia, Singapura, ailand Selatan, Vietnam, Kamboja, dan Filipina 

(Yulianti 2021). Huijnen et al. (2016) memperkirakan bahwa kebakaran 

hutan dan lahan pada tahun 2015 melepaskan sekitar 11 juta ton karbon per 

hari, melebihi tingkat harian sebesar 8.9 juta ton emisi karbon dari seluruh 

CO
2
 Uni Eropa.
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dan semak belukar kering. Penyebab utamanya adalah musim kemarau yang 

terjadi tidak normal akibat pengaruh El Nino yang mulai terjadi sejak bulan 

Juli. El Nino tahun 2014 ini berpeluang menyebabkan mundurnya awal 

musim hujan 2014 ke 2015 di sebagian wilayah Indonesia. Bulan September 

merupakan puncak kebakaran hutan dan lahan seperti yang terlihat pada citra 

satelit pada Gambar 7.

Tabel 5. Lima besar kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan 

Tengah (Modifikasi dari Yulianti et al. 2020)

Ranking 

titik 

panas

Tahun

Total Titik Panas1 El Nino–Southern 

Oscillation (ENSO)2 Lokasi 

hotspot 

(>50% total 

titik panas)3

12 

month

Sept–Okt 

(Puncak 

musim)

Magnitude 

of El Nino 

La Nina

Puncak 

nilai ONI

1 2015 26,473 20,045 El Nino 

Sangat Kuat

+2.6 

(NDJ)

Lahan 

Gambut

2 20194 11,691 10,065 El Nino 

Lemah

+0.8 

(DJF)

Lahan 

Gambut

3 2014 11,337   8,403 El Nino 

Lemah

+0.7 

(NDJ)

Lahan 

Gambut

4 2018   2,792   1,781 El Nino 

Lemah

+0.9 

(OND)

Lahan 

Gambut

5 2016     640     370 La Nina 

Lemah

-0.7 

(SON)

Bukan  

Lahan 

Gambut

Rerata 8,880 6,819

Catatan: 1 Tingkat kepercayaan >60% 
2 Berdasarkan definisi dari NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) 
3 Berdasarkan overlay peta gambut dari Badan Restorasi Gambut (2016) 
4 Data Januari-Oktober 2019 SON (Sept, Okt, Nop); OND (Okt, Nop, Des); 

NDJ (Nop, Des, Jan); DJF (Des, Jan, Feb)

Tahun 2015 di Kalteng 
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 Bencana kebakaran hutan tahun 2015 terbilang sangat besar di Kalimantan tengah. Tabel 1 

menunjukkan bahwa jumlah titik panas pada bulan September-Oktober 2019 mencapai 2.5 

kali rerata kebakaran hutan dan lahan selama 6 tahun terakhir. Hal ini disebabkan kombinasi 

waktu yang sangat lama (19 bulan) dan nilai ONI yang sangat tinggi selama 30 tahun 

terakhir (sejak El Nino 1982). 

  Dalam Yulianti et al. (2020) disebutkan bahwa daerah yang paling parah terbakar pada El 

Nino sangat kuat 2015 adalah sebelas kabupaten yang diurutkan berdasarkan sebarannya, 

yaitu Pulang Pisau, Kapuas, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Kotawaringin Barat, 

Seruyan, Sukamara, Palangka Raya, Barito Selatan, dan Barito Timur. Kondisi ini 

menyebabkan sebagian besar Kalimantan Tengah tertutup kabut asap selama berbulan-

bulan (Gambar 3).  

 Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah menimbulkan permasalahan seperti 

penderita ISPA berjumlah 450,431 di tahun 2015 (Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana tahun 2016). Kabut asap ini juga merupakan krisis pencemaran udara yang 

melanda beberapa negara di Asia Tenggara lainnya, antara lain Brunei, Malaysia, 

Singapura, Thailand Selatan, Vietnam, Kamboja, dan Filipina (Yulianti 2021).  
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di salah satu provinsi di pulau Sumatra seperti pada tahun 2011 (Yulianti et al. 

2013). Musim kemarau yang masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia telah 

menyebabkan kekeringan dan dapat menjadi ancaman terjadinya kebakaran 

hutan dan lahan terutama lahan gambut. Tabel 5 juga menunjukkan bahwa 

kebakaran yang terjadi pada tahun 2018 termasuk dalam 4 (empat) kejadian 

terparah pada satu dekade terakhir. Lebih dari 50% titik panas ditemukan 

pada lahan gambut. Rusaknya hidrologi gambut menyebabkan lahan gambut 

menjadi kering dan sangat mudah terbakar. Hal ini disebabkan karena gambut 

merupakan tahap awal pembentukan batu bara, di mana lapisan permukaan 

gambut (0–20 cm) memiliki nilai kalor sekitar 25.82 kJ/g (Yulianti et al. 

2014). 

Gambar 8. Luas kebakaran dalam hektar, Januari–Oktober 2018 
Sumber: https://satudata.kalteng.go.id/

• Tahun 2018 terjadi kebakaran hutan dan lahan 

gambut di Kabupaten Pulang Pisau, khususnya pada 

area eks PLG seluas satu juta hektar. Hasil penelitian 

identifikasi sebaran area terbakar berdasarkan citra 

Landsat 8 dengan path 118 row 62 tahun 2018 

disimpulkan bahwa tingkat keparahan kebakaran 

hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi 

Kalimantan Tengah didominasi oleh tingkat 

keparahan yang tergolong tinggi, yaitu dengan luasan 

12,566 Ha (Deyosky 2020).  

• Menurut laporan dari BPBD provinsi Kalimantan 

Tengah tercatat luas lahan yang terbakar selama 3 

(tiga) bulan mencapai 5,000 ha atau lebih luas dari 

Kelurahan Menteng di Kota Palangka Raya.  

• Pada Gambar 4 terlihat fenomena yang tidak biasa 

yaitu ada puncak kebakaran hutan dan lahan yang 

terjadi pada bulan Februari (puncak musin hujan).  



• Di Kalimantan Tengah, total titik panas dari Januari 

sampai Oktober 2019 mencapai 11 ribu, di mana 

sekitar 86% hanya terjadi selama puncak musim 

kemarau (September–Oktober 2019)  

• Kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 

menunjukkan daerah yang paling luas kebakaran 

hutan dan lahan terjadi di Kota Palangka Raya 

mencapai sekitar 20% luas Kalimantan Tengah . 

Sementara itu, rerata kebakaran pada dekade 

sebelumnya dari tahun 2002 sampai 2013 

menunjukkan bahwa kota Palangka Raya hanya 

menempati urutan ke-6 terendah kejadian 

kebakaran hutan dan lahan 

• Hal ini bisa mengindikasikan bahwa telah terdapat 

perpindahan (shifting) kejadian kebakaran dari area 

yang rendah penduduk (hutan dan pertanian) 

seperti kabupaten Pulang Pisau menjadi area yang 

padat penduduk (pemukiman) seperti kota 

Palangka Raya.  
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BRGM Nomor: SK.7/BRGM/KPTS/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang 

Tim Pengarah Teknis BRGM. Selain itu, BRGM juga menyinergikan 

program dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti 

kementrian sektoral, pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, desa, 

serta perguruan tinggi dan LSM, baik nasional dan internasional.

Dari target yang diberikan pemerintah, BRGM berhasil merestorasi gambut 

seluas 300,000 hektar di tahun 2021 melalui strategi 3R, yaitu Rewetting 

(pembangunan 774 unit sekat kanal dan 110 unit sumur bor), Revegetasi 

seluas 325 hektar, dan Revitalisasi  sumber mata pencaharian masyarakat 

sebanyak 279 unit. Sementara itu, rehabilitasi mangrove BRGM di tahun 

2021 mencapai 34,911.72 hektar atau sebesar 105.79%. Hasil tersebut 

melebihi target penanaman tahun ini seluas 33,000 hektar yang dilakukan 

di 9 (sembilan) provinsi prioritas (Gambar 14). Kalimantan Timur dan 

Kalimantan Utara menargetkan seluas 27.000 hektar dan 130,000 hektar 

dengan periode waktu selama 4 tahun, yakni tahun 2021–2024. Untuk 

rehabilitasi mangrove, Pemprov Kaltim dan Kaltara bekerja sama dengan 

BRGM.

Gambar 14. Peta prioritas restorasi gambut di Kalimantan (diolah dari BRG 

2016)

• Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata 

restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada 

keadaan semula atau semirip mungkin dengan kondisi 

aslinya. Pemerintah membentuk Badan Restorasi 

Gambut (BRG) melalui Peraturan Presiden Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut untuk 

percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian 

fungsi hidrologis lahan gambut akibat kebakaran secara 

khusus, sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh 

sampai tahun 2020 seluas dua juta hektar di tujuh 

provinsi.  

• Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 

2020, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) 

melaksanakan fungsi dengan memfasilitasi percepatan 

pelaksanaan restorasi gambut, mengupayakan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja 

restorasi gambut, serta melaksanakan percepatan 

rehabilitasi mangrove pada areal kerja di Provinsi 

Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, 

Papua, dan Papua Barat.  
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Gambar 15. Prototype sekat kanal di LAHG Sebangau

Pengelolaan tata air di lahan gambut merupakan faktor kunci terwujudnya 

sistem pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Dalam Peraturan Pemerintah 

No 71 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mencantumkan bahwa 

titik penaatan muka air tanah pada ekosistem gambut dengan fungsi budi daya 

minimal 0.4 meter di bawah permukaan gambut.  Secara alami, muka air tanah 

memilki fluktuasi yang secara spasial dan temporal. Pemantauan muka air 

tanah cukup sulit dilakukan jika hanya menggunakan alat-alat konvensional.  

BRG memanfaatkan pengukuran tinggi muka air tanah (TMA) telemetri 

dengan tujuan memantau kegiatan restorasi lahan gambut untuk menjaga 
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Gambar 19. Fungsi kawasan hutan dan sebaran gambut di Kalimantan Tengah (Diolah dari Yulianti et al. 2020)

1. Taman Nasional Tanjung Puting, 

Kabupaten Kotawaringin Barat dan 

Kabupaten Seruyan  

2. Taman Nasional Sebangau, Kota 

Palangka Raya-Kabupaten Pulang 

Pisau-Kabupaten Katingan  

3. KHDTK Tumbang Nusa, Kabupaten 

Pulang Pisau  

4. KHDTK Mungku Baru, Kota Palangka 

Raya  

5. KHDTK Hampangen, Kabupaten 

Katingan  (bagian utara Palamgka 

Raya, ditetapkan 19 Juni 1993) 

6. Laboratorium Alam Hutan Gambut 

Sebangau, Kota Palangka Raya  

(Bagian selatan Palangka Raya, 

ditetapkan September 1995) 

7. Stasiun Penelitian MAWAS, Kabupaten 

Kapuas  
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