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ABSTRAK 

 

Kebakaran hutan dan kabut asap pada musim kemarau yang terjadi di kawasan lahan 

gambut di Kalimantan, yang tidak hanya menganggu masyarakat di wilayah tersebut, tetapi 

juga menganggu wilayah lain yang berdekatan. Asap tebal tersebut berasal dari kebakaran 

lahan gambut di areal proyek Pembukaan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar untuk pertanian 

di Kabupaten Kapuas. Pembukaan PLG pada tahun 1996 hingga tahun 2009 menjadi awal 

kerusakan lahan gambut di Kalimantan Tengah dan melahirkan persoalan lingkungan yang 

serius, banjir saat musim hujan dan mudah terbakar saat musim kemarau.  Pengelolaan air di 

lahan gambut yang salah di masa lalu menyebabkan lahan gambut kehilangan 

kemampuannya untuk menampung air pada musim hujan. 

Pengukuran kualitas air dilakukan pada saluran primer, pengambilan sampel dilakukan 

pada saat pasang dan pada saat surut meliputi analisa suhu, DO (oksigen terlarut), DHL (daya 

hantar listrik), TDS (Zat padat terlarut)dan pH (derajat keasaman). 

Kualitas air di lahan rawa terutama ditentukan oleh jenis tanahnya, apabila pH air 

rendah dan DHL juga rendah maka air tersebut berasal dari tanah gambut. Dari hasil 

pengujian kualitas air didapat suhu, TDS dan DHL dalam kondisi yang baik untuk 

pertumbuhan tanaman, hanya pH yang kondisinya sangat asam karena tanah gambut. 

 

Kata Kunci  :  Kualitas Air, Sungai Ahas, Gambut 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebakaran hutan dan kabut asap pada musim kemarau yang terjadi di kawasan lahan 

gambut di Kalimantan, yang tidak hanya menganggu masyarakat di wilayah tersebut, tetapi 

juga menganggu wilayah lain yang berdekatan. Asap tebal tersebut berasal dari kebakaran 

lahan gambut di areal proyek Pembukaan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar untuk pertanian 

di Kabupaten Kapuas. Pembukaan PLG pada tahun 1996 hingga tahun 2009 menjadi awal 

kerusakan lahan gambut di Kalimantan Tengah dan melahirkan persoalan lingkungan yang 

serius, banjir saat musim hujan dan mudah terbakar saat musim kemarau.Pengelolaan air di 

lahan gambut yang salah di masa lalu menyebabkan lahan gambut kehilangan 

kemampuannya untuk menampung air pada musim hujan. 

Selain itu eksploitasi lahan gambut beberapa tahun ini melalui deforestrasi, didrainase 

dan dikeringkan dengan membuat kanal-kanal untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit 

di lahan gambut, hutan tanaman industri dan pertanian, bahkan penebangan kayu secara ilegal 

semakin menambah kerusakan lahan gambut. Sebagai akibat dari drainase yang berlebihan 

terjadi penurunan permukaan air tanah, dan ketebalan gambut mulai menipis melalui proses 

subsiden. Drainase mengubah suasana anaerobik menjadi aerobik, sehingga terjadi 

dekomposisi bahan organik dengan adanya proses oksidasi.  Dekomposisi bahan organik 

menghasilkan emisi CO2. Apabila drainase dilanjutkan dengan memperdalam saluran 

mengakibatkan proses subsiden, kekeringan dan bahaya kebakaran, serta emisi karbon akan 

semakin meningkat. Demikian juga fungsi lahan gambut sebagai penahan air akan semakin 

berkurang yang akan meningkatkan bahaya banjir pada muara sungai. Dalam jangka waktu 

beberapa puluh tahun seluruh kubah gambut akan hilang, dan seluruh karbon dari lahan 

gambut teremisi ke atmosfer. Permasalahan tersebut merupakan salah satu faktor penting 

dalam pengelolaan air di lahan gambut. 

PLG menyebabkan 400 ribu ha tropical rain forest (hutan tropis basah) menjadi lahan 

terbuka, yang tidak bisa dimanfaatkan (bongkor). Selain itu, pembangunan saluran primer 

187 km yang dibangun memotong kubah gambut sangat berbahaya, karena jaringan sistem 

tata air akan meluruhkan kubah gambut, yang harusnya berfungsi sebagai waduk lapang akan 

kehilangan fungsinya yang diakibatkan turunnya permukaan air tanah.Dengan demikian 

gambut menjadi kering dan tak balik (irreversible drying) yang menjadi pemicu terjadinya 

kebakaran. 
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Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan khusus untuk menangani lahan gambut yang 

memiliki karakteristik yang spesifik dan rentan terhadap pengaruh dari luar ataupun proses 

didalam gambut itu sendiri pada pengelolaan tanah di lahan gambut tersebut. 

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah membuat suatu kajian terhadap 

kualitas air di saluran primer Daerah Rawa Sungai Ahas. 

1.2 Lokasi Penelitian 

Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar di Kalimantan Tengah telah 

menyebabkan kerusakan lahan gambut akibat drainase yang berlebihan sehingga gambut 

mudah terbakar. Daerah Rawa Sei Ahas, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Provinsi 

Kalimantan Tengah adalah satu satu penyumbang titik api terbesar berdasarkan penelitian 

yang difasilitasi oleh Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) melalui kegiatan 

Pola Tata Guna Lahan Desa (PTGLD).  

 

Gambar 1.1Wilayah Penelitian Sei Ahas Kalimantan Tengah (Sumber KFCP, 2014) 
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2.  TINJAUAN PUSTAKA 

Wilayah penelitian difokuskan pada kawasan penyangga budidaya terbatas (Adapted 

Management Zone), dimana kedalaman gambut kurang lebih 3 (tiga) meter atau sampai 

dengan batas tepi gambut dalam. Wilayah tersebut dipilih karena 3 (tiga) alasan yaitu: 

merupakan wilayah lahan gambut yang paling mungkin untuk dikembangkan secara terbatas 

dan yang paling banyak terdrainase; Untuk jangka panjang penataan air di kawasan ini sangat 

menentukan kondisi kawasan gambut dalam yang berbatasan.  

Kualitas air di lahan rawa terutama ditentukan oleh jenis tanahnya, apabila pH air 

rendah dan DHL juga rendah maka air tersebut berasal dari tanah gambut, tetapi apabila pH 

air rendah namun DHL tinggi maka air tersebut berasal dari tanah sulfat masam, hal ini 

disebabkan adanya besi dan aluminium yang terbebaskan dari pirit.  Jika pH air tinggi dan 

DHL juga tinggi  maka air tersebut berasal dari intrusi air laut yang asin. 

Syarat kualitas air golongan D menurut PP Nomor 20 tahun 1990 adalah: 

Tabel 2.1  Daftar Kriteria Kualitas Air Golongan D (Air yang dapat digunakan untuk 

keperluan pertanian serta usaha perkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air) 

No. Parameter Satuan 
Kadar 

Maksimum 
Keterangan 

A 

1 

 

2 

 

 

3 

Fisika 

Suhu 

 

Zat padat terlarut 

(TDS) 

 

Daya hantar listrik 

 

⁰C 

 

mg/liter 

 

 

mmhos/cm 

 

Suhu air 

normal 

2000 

 

 

2250 

 

Sesuai kondisi setempat.   

 

Tergantung jenis tanaman.  Kadar 

maksimum tersebut untuk tanaman 

yang tidak peka.  

Tergantung jenis tanaman.  Kadar 

maksimum tersebut untuk tanaman 

yang tidak peka. 

B 

1 

2 

3 

Kimia Anorganik 

Air raksa 

Arsen 

Boron 

 

mg/liter 

mg/liter 

mg/liter 

 

0,005 

1 

1 

 

 

Suhu berkaitan dengan radiasi matahari, ketersediaan energi di permukaan bumi juga 

menentukan macam tanaman yang dapat tumbuh di suatu tempat.  Setiap komunitas tanaman 

mengenal adanya titik kardinal, untuk daerah tropis titik kardinal tersebut adalah: 

1. Suhu minimum (5-15⁰C):  tanaman akan terganggu pertumbuhannya bahkan dapat 

menyebabkan kematian apabila suhu tersebut berlangsung lama. 

2. Suhu optimum (sekitar 30⁰C):  suhu yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman. 
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3. Suhu maksimum (sekitar 40⁰C):  pertumbuhan tanaman juga akan terganggu bahkan 

dapat menyebabkan kematian (DPU, 2006). 

Syarat kualitas air untuk daerah pasang surut (Hardjoso, 2007) adalah: 

Tabel 2.5 Syarat kualitas air daerah pasang surut 

Unsur  Baik Sedang Jelek 

Fe (mg/l) ≤ 2 2 – 5 > 5 

Al (mg/l) ≤ 1 1-3 > 3 

SO4(mg/l) ≤ 100 100 – 150 > 150 

pH > 5 4 – 5 < 4 

DOair (mg/l)  4 2,5 – 4 < 2,5 

Cl (mg/l) ≤ 500 500 – 750 > 750 

 

Salinitas berkaitan erat dengan keadaan pengatusan yang buruk akibat dari pengelolaan 

air yang kurang baik (Dent, 1986 dalam M Noor, 2004).Kelarutan garam yang tinggi dapat 

menghambat penyerapan (uptake) air dan hara oleh tanaman seiring dengan terjadinya 

peningkatan tekanan osmotik.Secara khusus, kegaraman yang tinggi menimbulkan keracunan 

tanaman, terutama oleh ion Na
+
 dan Cl

-
(M Noor, 2004). 

Pengaruh intrusi air asin (salin) merupakan pembatas untuk pengusahaan pertanian di 

daerah pasang surut, terutama di musim kemarau.Nilai kritikal salinitas untuk tanaman padi 

adalah 5 mS/cm.Batas ini pada musim hujan relatif lebih tinggi, mengingat adanya pengaruh 

penetralan dari air hujan. 

Pengaruh intrusi salin ini digolongkan atas dua kategori, yakni: 

1.  Salin (DHL ≥ 5 mS/cm) di saluran utama berlangsung > 1 bulan 

2. Tidak salin (DHL ≤ 5 mS/cm) di saluran berlangsung ≤ 1 bulan. 

(DPU, 2007) 

TDS yang tinggi tidak bersifat racun, akan tetapi jika berlebihan dapat meningkatkan 

nilai kekeruhan, yang selanjutnya akan menghambat penetrasi cahaya matahari ke kolom air 

dan akhirnya berpengaruh terhadap proses fotosintesis di perairan (Hefni Effendi, 2003). 

Tanaman tumbuh normal (sehat) umumnya pada pH 5,5 untuk tanah gambut dan pH 

6,5 untuk tanah mineral.  Kemasaman yang tinggi mengimbas terhadap peningkatan 

kelarutan Al
3+

, Fe
2+

, asam-asam organik dan diiringi oleh kahat hara makro P, hara mikro Cu 

serta Zn.  Ketersediaan P pada tanah sulfat sangat rendah, selain itu P (dari pupuk) akan 

diikat kuat oleh Al-aktif membentuk senyawa P tidak tersedia pada pH rendah. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengambilan sampel Daerah Rawa Sungai Ahas Kecamatan Mentangai, Kalimantan 

Tengahdilakukan pada hari Jum’at 13 November 2015 pada jam 08.00 – 13.00 (akhir musim 

kemarau).  Perjalanan dari Banjarmasin menuju Kecamatan Mentangai dilakukan melalui 

jalan darat ± 7 jam, dilanjutkan menuju lokasi Daerah Rawa Sungai Ahas dengan kelotok ± 2 

jam. 

 

Gambar 3.1 Lokasi Pengambilan Sampel Kualitas Air Daerah Rawa Sungai Ahas 

Kalimantan Tengah 

Keterangan titik pengambilan sampel air 

1. Sungai Kapuas (SK) 

2. Muara saluran (Muara) 

3. Saluran hulu Tabat 1 (E01) 

6 

8 

3 

5 

7 

4 
2 

1 

Sampel Tanah 3 

(D01) 

Sampel tanah 2 

(M01) 

 

Sampel tanah 1 

(E01) 
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4. Saluran hilir Tabat 1 (E02) 

5. Saluran hulu Tabat 2 (M01) 

6. Saluran hilir Tabat 2 (M02) 

7. Saluran hulu tanpa tabat (D01) 

8. Saluran hulu tanpa tabat (D02) 

Keterangan kondisi tanah: 

1. E01 mewakili pengambilan sampel tanah pada kondisi lahan sudah ditabat (canal 

blocking) antara tahun 2003 – 2007. Upaya ini adalah upaya mengembalikan 

kondisi lahan gambut yang telah terdegradasi dan mengalami subsidence dengan 

sistem kanalisasi yang dimulai sekitar tahun 1995 dengan proyek PLG 1 juta hektar 

untuk mengembalikan ke keadaan semula (restorasi) 

2. M01 mewakili sampel tanah pada kondisi lahan dengan bagian kanan saluran 

ditabat dan bagian kiri saluran tanpa tabat dengan asumsi bahwa di wilayah ini 

terjadi semi restorasi. 

3. D01 mewakili lahan gambut yang terdegradasi dan terjadi subsidence akibat proses 

kanalisasi. 

 

Gambar 3.2  Kondisi Saluran Daerah Rawa Sungai Ahas 
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Gambar 3.3  Kondisi Tebing Saluran Daerah Rawa Sungai Ahas 

 

 

Gambar 3.4  Pengukuran kualitas air sampel dengan pH-meter dan EC-meter 
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Berikut rekapitulasi hasil uji kualitas air lapangan dari kedelapan titik sampel 

Tabel 3.1  Rekapitulasi Hasil Uji Kualitas Air Lapangan Sungai Ahas Kalimantan Tengah 

Data  yang diambil 
Titik 

1 

Titik 

2 

Titik 

3 

Titik 

4 

Titik 

5 

Titik 

6 

Titik 

7 

Titik 

8 
Satuan 

Suhu 29,9 29,8 30,4 31,2 31 31,2 32,6 31,4 
o
C 

Zat Padat Terlarut 11 26 89 83 104 126 106 95 ppm 

Daya Hantar Listrik 22 52 179 166 210 253 212 188 S/cm 

pH 3,42 2,12 1.35 1.51 1,9 1,89 1,45 1,62 pH 

Tabel 3.2  Rekapitulasi Hasil Uji Kualitas Air Laboratorium Sungai Ahas Kalimantan Tengah 

Data  yang 

diambil 
Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 Titik 5 Titik 6 Titik 7 Titik 8 Satuan 

Suhu 27,702 27,54 27,448 27,514 27,93 27,5 27,526 27,46 o
C 

Zat Padat 

Terlarut 
18 42 118,8 131 170 145,6 139,4 132,8 ppm 

Daya Hantar 

Listrik 
28 64,4 182,6 201 261,6 224 214,4 204 S/cm 

pH 4,074 3,254 2,886 2,732 3,012 2,936 2,596 2,706 pH 

Kekeruhan 112,8 94,88 0,04 16,08 2,14 0,74 0,9 0,88 NTU 

DO 6,286 6,332 6,24 6,158 7,344 6,022 6,108 6,29 mg/L 

Pembahasan : 

1. Suhu   :  berkisar antara 27 - 33
 o
C , suhu yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman 

2. Zat Padat Terlarut  (TDS)  :  TDS berkisar antara 10 – 170 ppm, TDS < 2000mg/L masih 

berada di bawah ambang batas, TDS yang paling rendah ada di muara dan yang tertinggi 

di ada di hilir tabat 2.TDS yang tinggi tidak bersifat racun, akan tetapi jika berlebihan 

dapat meningkatkan nilai kekeruhan, yang selanjutnya akan menghambat penetrasi 

cahaya matahari ke kolom air dan akhirnya berpengaruh terhadap proses fotosintesis di 

perairan. 
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3. Daya Hantar Listrik (DHL)  :DHL berkisar antara 20 – 270 S/cm, DHL < 5000 S/cm 

masih berada di bawah ambang batas, DHL yang paling rendah ada di muara dan yang 

tertinggi di ada di hilir tabat 2.DHL berkaitan erat dengan keadaan pengatusan yang 

buruk akibat dari pengelolaan air yang kurang baik.  DHL yang tinggi dapat menghambat 

penyerapan (uptake) air dan hara oleh tanaman seiring dengan terjadinya peningkatan 

tekanan osmotik.  Secara khusus, DHL yang tinggi menimbulkan keracunan tanaman, 

terutama oleh ion Na
+
 dan Cl

-
. 

4. Keasaman (pH)  : pH berkisar 1,3 – 3,5, pH air disaluran sangat asam bahkan untuk air di 

Sungai Kapuas.   Tanaman tumbuh normal (sehat) umumnya pada pH 5,5 untuk tanah 

gambut.  Keasaman yang tinggi mengimbas terhadap peningkatan kelarutan Al
3+

, Fe
2+

, 

asam-asam organik dan diiringi oleh kahat hara makro P, hara mikro Cu serta Zn.  

Ketersediaan P pada tanah sulfat sangat rendah, selain itu P (dari pupuk) akan diikat kuat 

oleh Al-aktif membentuk senyawa P tidak tersedia pada pH rendah. 

Kualitas air di lahan rawa terutama ditentukan oleh jenis tanahnya, apabila pH air rendah dan 

DHL juga rendah maka air tersebut berasal dari tanah gambut. 

4. KESIMPULAN 

Dari hasil pengujian kualitas air didapat suhu, TDS dan DHL dalam kondisi yang baik untuk 

pertumbuhan tanaman, hanya pH yang kondisinya sangat asam karena tanah gambut. 

DAFTAR PUSTAKA 

DPU, 2006, Modul Pelatihan Peningkatan Kemampuan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi 

Rawa dan Tambak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Yogyakarta dan Kalimantan 

Selatan 13 November – 12 Desember 2006. 

DPU, 2007, Manual Perencanaan Teknis Jaringan Reklamasi Rawa dan Tambak: Volume I 

dan II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Jakarta. 

Hardjoso Prodjopangarso, 2007, Intisari Temu Kerja Kilas Balik Pengairan Pasang Surut, 

Seminar Nasional Pengelolaan Rawa untuk Menunjang Ketahanan Pangan Nasional, 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.  

Hefni Effendi, 2003, Telaah Kualitas Air:  Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan 

Perairan, Kanisius, Yogyakarta. 

M. Noor, 2004, Lahan Rawa: Sifat dan Pengelolaan Tanah Bermasalah Sulfat Masam. PT 

Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

 


