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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta

PASAL 2
(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan

atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan
tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 72
(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat
1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah), atau paling lama
7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada
umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana
dimaksud pads ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
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44444 pernapasan akut (ISPA) jadi lebih mudah terjadi, terutama karenaketidak seimbangan daya tahan tubuh (host), pola bakteri/viruspenyebab penyakit (agent) serta buruknya lingkungan(environment).Beberapa hal informasi yang dapat kita lakukan padamasyarakat untuk menjaga kesehatan masyarakat adalah: Sedapatmungkin Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah/gedung.Terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dangangguan pernafasan.  Jika terpaksa pergi ke luar rumah/gedungmaka sebaiknya menggunakan masker. Minum air putih lebihbanyak dan lebih sering. Bagi yang telah mempunyai gangguanparu dan jantung sebelumnya, mintalah nasihat kepada dokter untukperlindungan tambahan sesuai kondisi. Segera berobat ke dokteratau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitanbernapas atau gangguan kesehatan lain. Selalu lakukan perilakuhidup bersih sehat (PHBS). Seperti makan bergizi, janganmerokok, istirahat yang cukup dan lain-lain. Upayakan agar polusidi luar tidak masuk ke dalam rumah/sekolah/kantor dan ruangtertutup lainnya Penampungan air minum dan makanan harusterlindung baik. Banyak makan buah-buahan dan harus dicucisebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasakperlu di masak dengan baik.Dari gambaran tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwaaspek kesehatan masyarakat perlu diperhatikan karena masihkurangnya pelayanan kesehatan di Dusun Bukit Lengkung DesaTanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Bengkalis.
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Sekapur Sirih
Dari Jerebu Menuju Harmoni

Bencana asap yang melanda hampir lebih 17 tahun di PropinsiRiau, telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Bahkanbencana asap di tahun 2014 ini telah dinyatakan oleh PresidenSusilo Bambang Yudhoyono sebagai kejahatan luar biasa yang digolongkan juga sebagai kejahatan kemanusian dan lingkungan.Bencana asap terutama disebabkan oleh tindakan manusiayang tentunya memperjelas kepada kita semua bahwa manusiamenjadi faktor yang sangat menentukan dan dominan dalamkaitannya menyelesaikan hingga tuntas bencana ini. Agaknyaberbeda dengan tipe bencana lain, bencana asap yang sejatinyabersumber dari kebakaran hutan dan lahan gambut kering,sebenarnya tidak sulit untuk dicarikan solusi tuntasnya. Menjadisulit ketika kita memasuki jaman atau era dimana manusia menjadisangat berlomba-lomba mengejar keuntungan ekonomi sematatanpa mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, terutama dayadukung dan keseimbangan alam atau lingkungan.Dalam buku ini, berbagai aspek di sampaikan, gagasan-gagasan penyelesaian tuntas bencana asap dari berbagai sudutpandang, latar belakang ilmu, pengalaman, dan tentunya tafsiran-tafsiran ringan menjadi bahan diskusi sekaligus masukan bagiseluruh stakeholder yang berkepentingan terutama menuju eraRiau bebas asap pada masa akan datang. Sikap terbuka menerimakritik dan independensi dalam menyampaikan gagasan-gagasandari kalangan akademisi Universitas Riau inilah yang dicobadisampaikan kepada publik dalam buku yang berjudul Jerebu dinegeri kami: kejahatan luar biasa dan solusi tuntasnya.Persepsi dan pendapat sebagian besar masyarakat tentangperistiwa kebakaran adalah bahwa kebakaran terjadi di dalamhutan, padahal sesungguhnya kebakaran dapat terjadi di luarkawasan hutan atau yang lebih dikenal sebagai kebakaran lahan.

vvvvvPada kondisi kesehatan tertentu, orang akan menjadi lebih mudahmengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap dibandingkanorang lain, khususnya pada orang dengan gangguan paru danjantung, lansia, dan anak-anak.Berdasarkan peninjauan ke lapangan pada tanggal  8 - 10Maret 2014 di dusun Bukit Lengkung, Desa Tanjung Leban, dansekitarnya, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalismerupakan salah satu wilayah di Provinsi Riau dengan kondisikebakaran hutan dan lahan terparah, di wilayah ini masih terdapattitik-titik api yang masih aktif dan siap membara lagi sewaktu-waktu. Di desa ini terdapat beberapa rumah penduduk dan sekolah(MDA) yang terbakar. Banyak masyarakat setempat, terutamalansia, anak-anak dan perempuan sempat diungsikan ke lokasi yangjauh dari titik api sekitar 15 hari.Banyak dampak yang di rasakan oleh masyarakat sangatmenganggu kesehatan  seperti: Kabut asap dapat menyebabkaniritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, serta menyebabkanreaksi alergi, peradangan dan mungkin juga infeksi. Kabut asapdapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain,seperti bronkitis kronik, PPOK dan sebagainya. Kemampuan kerjaparu menjadi berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelahdan mengalami kesulitan bernapas. Bagi mereka yang berusia lanjut(lansia) dan anak-anak maupun yang mempunyai penyakit kronik,dengan kondisi daya tahan tubuh yang rendah akan lebih rentanuntuk mendapat gangguan kesehatan. Kemampuan dalammengatasi infkesi paru dan saluran pernapasan menjadi berkurang,sehingga menyebabkan lebih mudah terjadi infeksi. Berbagaipenyakit kronik juga dapat memburuk. Bahan polutan pada asapkebakaran hutan dapat menjadi sumber polutan  di sarana airbersih dan makanan yang tidak terlindungi. Infeksi saluran
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Dua-duanya dapat dipandang sebagai peristiwa bencana denganskala dampak baik lokal, regional dan global.Kebakaran hutan dan lahan terbesar terjadi pada tahun ini,dengan multi dampak yang diakibatkannya, seharusnyadimanfaatkan secara optimal sebagai momentum perubahan carapandang dan metode dalam mengelola suberdaya alam, terutamagambut. Semua dari kita sangat paham, kebakaran yang terjadi diRiau, karena daerah ini memiliki lahan gambut sangat luas dengankompleksitas kepentingan penggunaanya yang sekaligus tantangandalam mengelola lebih baik kedepannya dengan semangat bebasasap. Kepada semua sahabat yang tidak dapat disebutkan satupersatu, kami mengucapkan terimakasih. Semoga buku ini dapatbermanfaat. Kepada Prof Usman Tang, Kepala Lembaga PenelitianUniversitas Riau, yang telah  memberikan dukunganditerbitkannya buku ini melalui penerbit UR Press, kamimengucapkan terimakasih. Kumpulan paper dalam buku ini,merupakan gagasan-gagasan yang berharga dan sumbanganpemikiran nyata dari kalangan akademisi untuk menuju peradabanmasyarakat yang lebih baik, harmoni dengan alam kedepannya.Untuk itu, kami mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnyakepada seluruh penulis. Semoga menjadi karya abadi, yang dicatatdalam sejarah dan dibaca dari generasi kegenerasi.Kami menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, isi bukuini masih jauh dari kekurangan. Oleh sebab itu kami mohon kiranyadapat dimaafkan kalau seandainya mendapatkan kata-kata ataupemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan apa yang telahdipahami dan berlaku umum di masyarakat. Mudah-mudahan bukuini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya sesuaidengan yang diharapkan. Semoga kita semua mendapatpencerahannya…Amin.
Binawidya, April 2014Tim Editor

vivivivivi

Upaya Pemulihan Dampak  Asap
Terhadap Kesehatan Masyarakat ArneliwatiPSIK Universitas RiauBencana asap di Riau setiap tahun terjadi sudah 17 tahunmasyarakat selalu menghirup asap dan tahun ini asap yang palinglama dan berbahaya terjadi. Saat  ini kabut asap yang melandasejumlah kabupaten/kota di Riau sudah mulai dirasakandampaknya oleh masyarakat. Dampak kabut asap ini semakinmemberikan efek negatif terhadap kesehatan masyarakat di Riau.Mulai dari penderita ISPA, mata, kulit dan pneumonia semakin harisemakin bertambah. Secara umum kabut asap dapat mengganggukesehatan semua orang, baik yang dalam kondisi sehat maupundalam kondisi sakit. Kabut asap ini mengandung berbagai polutanyang dapat menimbulkan berbagai penyakit khususnya di salurannapas seperti infeksi saluran napas akut hingga kanker paruwalaupun sistem pernapasan sebenarnya telah dilengkapi olehberbagai mekanisme pertahanan.Perawatan yang harus di berikan kepada masyarakat salahsatu keperawatan komunitas sebagai suatu bidang keperawatanyang merupakan perpaduan antara keperawatan dan kesehatanmasyarakat (public health) dengan dukungan peran sertamasyarakat secara aktif serta mengutamakan pelayanan promotifdan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikanperawatan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpaduyang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok sertamasyarakat sebagai kesatuan utuh melalui proses keperawatan(nursing process) untuk meningkatkan fungsi kehidupan manusiasecara optimal, sehingga mampu mandiri dalam upaya kesehatan.
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viiiviiiviiiviiiviii gangguan pemenuhan kebutuhan makan, kesulitan air bersih,tempat tinggal yang terancam, kesehatan yang mulai menurun danpendidikan anak-anak yang ikut menjadi imbas dari terbakarnyasekolah. Masalah ekonomi dengan lahan terbakar juga ikut menjadisalah satu faktor stres yang terjadi pada warga. Trauma juga dialamiwarga terlihat dari banyaknya warga yang merasa cemas dan takutakan kebakaran besar lainnya.Anak- anak adalah yang korban yang paling terkena dampakdari kejadian bencana dibandingkan dengan orang dewasa. Kenapaanak-anak? Karena anak-anak sangat terpengaruh denganperistiwa yang dialaminya. Anak-anak melihat langsungkejadiannya dan mereka juga merasakan dampak peristiwa yangdialami orangtuanya. Anak-anak yang tinggal dengan orangtua yangmengalami stress dan trauma, akan merasakan stress orangtuanya.Misalnya saja orangtua menjadi lebih emosional lalu ketika marah,yang dijadikan sasaran adalah anak-anaknya. Orangtua yangmengalami trauma seringkali berkurang kemampuannya untukmendukung dan melindungi anak secara emosional. Gangguan padaorangtua misalnya stres dan trauma akan menjadi trauma barubagi anak dan sementara orangtua menyangkal perasaan anak.Sementara itu anak belum sepenuhnya memiliki kemampuan untukmengekspresikan apa yang mereka rasakan. Hal itulah yang terjadipada anak-anak di Tanjung Leban. Anak-anak di desa Tanjung Leban,terutama yang ikut pengungsian (karena ternyata tidak semuawarga ikut mengungsi), mereka mengeluhkan keadaan dipengungsian yang kurang nyaman karena areal bermain dibatasi.Pada saat kini sudah pulang ke rumah, mereka merasa sedikitterbatas karena tidak boleh bermain di luar rumah karena asapdan orangtua menjadi lebih pemarah.Dalam situasi yang penuh stres dan traumatis, maka perlu
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Press Release Rektor UR
(KETUA SATGAS SOLUSI TUNTAS BENCANA ASAP-STBA)1. Bahwa Universitas Riau (UR) sebagai Center of Excelent diProvinsi Riau dengan perannya dalam Tri Dharma PerguruanTinggi, berperan aktif dalam menemukan solusi tuntas danmelakukan aksi-aksi nyata terkait bencana asap di ProvinsiRiau.2. Bencana asap yang terjadi di Riau, yang selalu berulang setiaptahunnya, terutama sejak 17 tahun belakangan ini dari tahun1997, merupakan kejahatan lingkungan dengan dampak yangsistemik dimana telah menyebabkan kerugian yang besar

dari segala aspek, baik materi maupun non materi yangsecara nyata dapat dilihat dari aspek lingkungan (e.g.,kualitasudara yang sangat buruk), ekonomi (e.g., penundaanpenerbangan), sosial (e.g., diliburkannya kegiatan belajarmengajar di sekolah), dan kesehatan (e.g., meningkatnyapenderita ISPA) di Provinsi Riau, sehingga dibutuhkanlangkah-langkah konkrit dan strategis oleh UR untukpenyelesaiannya.3. Bencana asap yang disebabkan terutama terbakarnya lahangambut di propinsi Riau, mengindikasikan kegagalanpendekatan pembangunan ekonomi, terutama pemanfaatanlahan gambut. Oleh karena itu, lahan gambut tersisa di riauharus dipertahankan tetap dalam kondisi alaminya, dan yangtelah terbakar atau rusak harus dipulihkan denganmempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.Penguatan penerapan moratorium pemanfaatan, penutupankanal-kanal penyebab lahan gambut menjadi semakin keringdan upaya membasahi kembali menjadi prioritas untukdikerjakan.4. Para ahli di UR, bersepakat bahwa: lemahnya penegakan
hukum, belum adanya peraturan daerah yang
mengakomodir persoalan lingkungan terkait

11111terjadinya kebakaran lahan. Kondisi tersebut membuat hampirseluruh warga diungsikan. Warga yang diungsikan pada umumnyaadalah perempuan dan anak-anak, dan para laki-laki tetap tinggaldi rumah masing-masing untuk menjaga rumah dari kebakaranlahan.Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga, bagimereka masih sangat jelas teringat bagaimana kejadian pada saatterjadi pengungsian, suasana pada saat itu lahan banyak terbakar,suasana panas dan gelap. Menurut mereka, hampir setiap tahunnyaterjadi pembakaran lahan dan terkena dampak asap, namunperistiwa kebakaran pada tahun 2014 ini sangat besar sehinggamemakan 4 rumah dan 1 Sekolah Dasar. Ada banyak kecemasanyang dirasakan oleh warga. Pada umumnya takut bahwa api akanmembesar kembali dan mengenai rumah mereka karena setiaphari masih saja ada lahan yang terbakar.Hampir setiap hari para laki-laki melakukan ronda danmembawa peralatan untuk memadamkan api bahkan sampaimenjelang subuh. Semua warga laki-laki baik yang muda sampailanjut usia bergerak memadamkan api untuk mencegah terjadinyakebakaran besar kembali, karena tidak adanya orang lain yangmembantu mereka. Warga yang tinggal di rumah pada umumnyaadalah perempuan dan anak-anak. Ketiadaan laki-laki di rumah jugamenjadikan para perempuan mengalami ketakutan pada bencanakebakaran.Berdasarkan hasil di lapangan, ternyata banyak warga yangmengalami stress dan trauma pada bencana kebakaran hutan ini.Stres merupakan kondisi tertekan yang disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam dan luar diri. Korban bencana kebakaran inimenghadapi situasi yang sangat kompleks baik secara fisik danpsikis. Masalah paling mendasar adalah masalah fisik misalnya saja
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kebakaran lahan gambut, kesalahan dalam pendekatan
pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbanganekosistem gambut, tidak adanya kontrol sosial dalam bentukaturan lokal yang tertulis, lemahnya kelembagaan petani (e.g.,petani pengelola pemakai air (P3A), kelompok tani),
ketergantungan aktifitas ekonomi terhadap lahan,
buruknya tata kelola lahan (e.g., kanalisasi lahan gambutyang tidak dilengkapi pintu air) dan pembukaan lahan
gambut dengan cara membakar untuk perkebunan sawitadalah penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan
lahan di lahan gambut di Provinsi Riau. Untuk itu diperlukankajian yang terpadu dan mendalam yang diikuti denganrekomendasi ilmiah untuk menyelesaikan persolan tersebut.5. Bahwa upaya yang telah dilakukan selama ini oleh para
pihak, baik pemerintah pusat, pemeritah daerah, maupunperusahaan-perusahaan yang beroperasi di Propinsi Riau
belum memberikan solusi tuntas persoalan asap di PropinsiRiau.6. Untuk itu, UR telah membentuk Satuan Tugas (Satgas)
Solusi Tuntas Bencana Asap (STBA) yang akan menyusunstrategi berbasis penelitian, partisipasi masyarakat danimplementasi berupa aksi-aksi nyata yang terprogram secaraberkelanjutan untuk mengatasi bencana asap di Provinsi Riauyang langsung dipimpin oleh Rektor UR.7. Penanggulangan dampak persoalan asap, UR telah
menyiapkan Tim yang berkoordinasi dengan Satgas
Penanggulan asap di Provinsi Riau untuk memberikan
bantuan yang dibutuhkan oleh para korban dampak
bencana asap. UR juga sudah menyiapkan Rumah Sakit
Universitas (RS UR) sebagai rumah sakit rujukan bagi
penderita dampak permasalahan asap yang terjadi diProvinsi Riau yang terbuka dan gratis bagi masyarakat Riau.

8. UR membentuk tim terpadu yang terdiri dari pakar-
pakar yang ahli dalam bidangnya untuk melakukan riset

22222

Dampak Psikologis Kebakaran HutanSusana PebriartatiPsikolog, Rumah Sakit Universitas RiauKabut asap di wilayah Riau sudah beberapa tahun ini terjadi.Terhitung dari tahun 1997 hingga saat ini. Kabut asap yang terjadidi tahun 2014 ini dampaknya sudah sangat meresahkan bagi padaumumnya masyarakat di Riau, khususnya di daerah titik-titik api.Kabut asap ini berpengaruh pada aktivitas masyarakat sehari-hariterutama aktivitas di luar ruangan. Hal ini tentunya berpengaruhterhadap kondisi psikologis seseorang, terutama yang berada dititik api.Dampak bencana pada umumnya adalah dapat berupakorban jiwa, harta benda, kerusakan infrastruktur, lingkungansosial dan gangguan terhadap tata kehidupan serta penghidupanmasyarakat yang pada awal mulanya mapan. Pada bencanakebakaran hutam dan lahan, dampak sangat dirasakan adalahdampak fisik yang ditandai dengan menurunnya kesehatan,kerusakan infrastruktur dan dampak psikologis.Salah satu kebakaran yang terjadi di wilayah Riau adalah diDesa Tanjung Leban. Tim dari Universitas Riau membentuk satuanpetugas dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu mengatasibencana kebakaran. Tim dari Universitas Riau bersama-samamembantu menangani bencana kebakaran ini.Pada saat tim medis dari Rumah Sakit Universitas Riau datangke desa Tanjung Leban, warga sudah hampir seminggu pulang kerumah masing-masing setelah dilakukan pengungsian selama 7hari di tempat yang aman dari kebakaran lahan di sekitaran rumahmereka. Menurut  salah seorang warga, seluruh areal tempatmereka tinggal banyak sekali asap dan bahkan sangat gelap saat
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dan pengabdian masyarakat secara terintegrasi danberkelanjutan dalam rangka pencegahan kebakaran hutan danlahan di lahan gambut dengan target terjadinya penurunanjumlah kejadian kebakaran (hot spot) secara signifikan setiaptahunnya di Provinsi Riau.
9. UR akan mengoptimalkan program kegiatan Kuliah

Kerja Nyata (Kukerta) Mahasiswa dengan tema
pencegahan kabakaran hutan dan lahan di lahan gambutsebagai wujud pengabdian masyarakat yang dilakukan secaraberkesinambungan pada wilayah-wilayah rawan terjadinyakebakaran lahan gambut.

10. UR siap menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Pusat,Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten di Provinsi Riau,Perusahaan Negara dan Swasta, LSM, Pemerhati Lingkungan,dan Lembaga Internasional untuk penguatan pelaksanaankebijakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan diTingkat Kabupaten dan Propinsi.
11. Mengerahkan seluruh aset dan sumberdaya yang

dimiliki Universitas Riau hingga tercapainya kondisi
lingkungan dan ekosistem yang dapat menjamin
keberlangsungan manusia dalam harmonisasinya
dengan alam untuk generasi kini dan masa akan datang.

Pekanbaru, 7 Maret 2014Rektor UR/ Ketua Satgas
Prof. Dr. Ashaluddin jalil, M.SNIP.195505221979031003

33333fisik maupun mental khususnya trauma psikologis. Masyarakatmenyatakan trauma dengan peristiwa yang baru saja dialami, siangmaupun malam hari menyaksikan langsung api yang denganganasnya melahap kebun dan beberapa rumah mereka. Anak-anaktidak bisa sekolah, bahkan satu sekolah (MDA) mereka rata dengantanah akibat dilahap si jago merah. Masyarakat menyatakan siangdan malam berdoa untuk keselamatan mereka dan kebunnya, selaludiliputi rasa khawatir dan kecemasan, serta malam hari terusterjaga dan waspada sewaktu-waktu angin membawa api ke kebunmereka. Beberapa masyarakat yang telah kehilangan kebunnyamerasa tidak berdaya dan hanya pasrah terhadap apa yangdialaminya.Trauma, kecemasan, dan ketidakberdayaan masyarakatakibat bencana asap ini harus diatasi sebagaimana dampak secarafisik dan dampak-dampak lainnya agar tidak berlanjut pada masalahmental dan kejiwaan yang lebih parah. Pemenuhan kebutuhan psikisdan menghilangkan trauma (trauma healing) seperti menghibur,melakukan pembinaan mental psikologis, pelayanan penguatanmental keagaamaan, pendidikan dan informasi, advokasi, danfasilitasi kegiatan harus dilakukan pada para korban bencana asapini.
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Press Release Rector of the University of Riau
(The Head of Comprehensive Solution for Haze Disaster

Task Force - STBA)1. The University of Riau as the Center of Excellent in RiauProvince, with her role in Tri Dharma Perguruan Tinggi, playsan active role in finding complete solutions and perform realactions related to smoke disaster in Riau Province.2. Smoke disaster, which always happened in Riau annually sincelate 17 years (from 1997), is a crime  against the environmentwith systemic impact which has led to heavy losses from allaspects, material and non material, that significantly can beseen from the environmental aspects (e.g., very bad air quality),economic (e.g., flight delays), social (e.g., no teaching andlearning activities in school), and health (e.g., the increasingnumber of patients with respiratory tract infection) in RiauProvince, therefore, the real and strategic steps is needed byUR to overcome the problem.3. The smoke disaster caused mainly by burning peat land inRiau Province, indicating the failure of the economicdevelopment approachment, especially in peatlandmanagement. Therefore, the remaining peatland in RiauProvince should be maintained to remain in its naturalcondition and the peatland that have been burned or damagedmust be restored with consideration to environment, social,and economic aspects. Strengthening the implementation ofthe moratorium on peatland utilization, closing the canalswhich drying the peatland and rewetting the peatland werethe priorities to work on.

44444 lainnya) yang dirawat setiap hari selama bertahun-tahun, danayang sudah dikeluarkan untuk kebutuhan perawatan kebun,  dansumber kehidupan utama (ekonomi) harus hilang dalam waktusesaat.Bencana asap kebakaran hutan dan lahan ini juga sangatmemberikan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembanganjanin/bayi dan anak-anak. Dampak ini mulai dari masalahkesehatan secara fisik hingga menghambat dan menggangguperkembangan kecerdasan dan mental anak. Udara/oksigen untukpertumbuhan dan perkembangan bayi/anak tercemar, anakkehilangan kesempatan bermain di luar rumah, di sekolah, dankehilangan waktu belajar di sekolah. Kondisi trauma terutama bagianak-anak yang langsung berada di lokasi terjadinya kebakaranakan terbawa selama masa tumbuh kembangnya, bahkan bisasangat mempengaruhi pembentukan karakter, sifat dan pola polaperilaku tertentu yang nantinya bisa menghambat proses kreatifdan proses produktif  di usia dewasanya. Pada anak-anak yangmengalami trauma pasca bencana dibutuhkan pemulihan segeraguna menghambat mekanisme internalisasi  pengalaman burukakibat bencana dalam alam ketidaksadaran mereka. Desa Tanjung Leban, dusun Bukit Lengkung dan sekitarnya,Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis merupakan salah satuwilayah di Provinsi Riau dengan kondisi kebakaran hutan dan lahanterparah. Di desa ini terdapat rumah penduduk dan sekolah (MDA)yang juga terbakar. Masyarakat setempat, terutama anak-anak danperempuan sempat diungsikan ke lokasi yang jauh dari titik apisekitar 15 hari. Berdasarkan peninjauan ke lapangan pada 8-9Maret 2014 di wilayah ini masih terdapat titik-titik api yang masihaktif dan siap membara lagi sewaktu-waktu. Sebagian besarmasyarakat (bayi sampai dewasa) mengalami gangguan kesehatan
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4. Experts from University of Riau agree that: the weakness oflaw enforcement, the lack of local regulations related toenvironment issues on peatland fires, mistake in the approachof development that do not pay attention to the balance ofpeatland ecosystem, the lack of social control in the form ofwritten local rules, the weakness of farmers institution (eg.Farmers Water User Associations (P3A), Farmers Group), thedependence of economic activity on land, poor land-management (e.g., canalization in peatland which is notequipped with water gates), and land-clearing for palm oilplantations by burning are the main cause of the forest andpeatland fires in in Riau Province. It is required an integratedand intensive study followed with scientific recommendationsto resolve the problem.5. Many efforts that has been done so far by all parties, both theCentral Government and Local Government as well as thecompanies operating in Riau Province, have not provide acomplete solutions to the problem caused by forest andpeatland fires in Riau Province.6. University of Riau formed a Complete Solutions for Smoke-Disaster Task Force (STBA Task Force) who will design astrategy based on research, community participation and theimplementation of programmed real-actions to address thesmoke disaster in Riau Province. The task force is directly ledby the Rector of the University of Riau.7. To overcome the impact of smoke-disaster, the task force willwork together with the government to provide assistanceneeded by the victims.  University of Riau has prepared theUniversity Hospital (RS UR) as a reference hospital for the

55555

Dampak Sosial Psikologis Bencana AsapJumainiProgram Studi Keperawatan Universitas RiauBencana, apapun bentuk dan jenisnya tidak ada yangmenginginkan. Bencana adalah kejadian yang menyebabkankerusakan fungsi masyarakat, baik secara fisik, sosial, maupunpsikologis. Kehilangan dan kerusakan merupakan masalah yangpaling sering atau pasti terjadi pada suatu bencana, mulai dari hartabenda sampai nyawa manusia.Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (kebun) merupakansalah satu bencana yang memberikan dampak luar biasa padakehidupan masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan (kebun) diprovinsi Riau menjadi langganan, terjadi setiap tahun sejak ± 17tahun yang lalu. Pada tahun 2014 ini kebakaran hutan dan lahanterjadi lebih dini, yaitu mulai bulan Januari dan merupakan kondisibencana asap terparah sepanjang tahun. Dampak secara fisik jelassekali, setiap hari masyarakat harus menghirup udara tidak sehatbahkan dalam seminggu terakhir kualitas udara kota Pekanbarudan sebagian besar wilayah di Provinsi Riau dalam kategoriberbahaya. Kondisi udara yang tercemar sudah pasti menjadipenyebab dan pencetus masalah kesehatan khususnya ISPA, iritasimata, dan masalah kulit.Dampak secara sosial dan psikologis, seperti kekhawatiranakan berlanjutnya kebakaran hutan dan lahan yang juga berariberlanjutnya kondisi udara tercemar yang mau tak mau harusdihirup oleh masyarakat, rasa kehilangan yang mendalam terhadapharta benda (kebun) dan sumber mata pencaharian utamaseringkali menimbulkan kesedihan, trauma yang berkepanjangan,dan guncangan jiwa. Bisa dibayangkan, kebun (kelapa sawit dan
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victims of smoke-disaster in Riau Province. The service isfree of charge.8. University of  Riau formed an integrated team composed ofexperts from various fields to conduct a sustainably and integratedresearch and public service within a framework to prevent theforest and peatland fires targeting to significantly decline of theannually number of fire incidents in Riau Province.9. University of Riau will optimize activities of Real WorkLecture program (Kukerta) for students with theme ofprevention of forest and peatland fires as a form of publicservice. The program will be conducted continuously atsurrounding areas which are sensitive to peatland fires.10. The University of Riau is ready to become a strategic partnerfor the Central Government, Provincial Government andRegencies Government in Riau Province as well as the Stateand Private Enterprises, NGOs, Environmentalists, andInternational Institutions for the strengthening of theimplementation of the policy in controlling of forest and landfires at provincial and regency levels.11. The University of Riau will deploy all assets and her resourcesto achieve the environmental conditions and ecosystemswhich can guarantee the sustainability of harmony betweenhuman and nature for the present and future generations.Pekanbaru, 7 Maret 2014Rector of The University of Riau/ The Head of Task Force
Prof. Dr. Ashaluddin jalil, M.SNIP.195505221979031003

66666 menjaga imunitas tubuh sehingga dapat mengurangi risikoinfeksi saluran napas akibat kabut asap. Buah dan sayurdiketahui dapat membantu menurunkan risiko terkena kanker.
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BAGIAN KE-I

PERSPEKTIF ILMU-ILMU SOSIAL
& HUMANIORA

Dok: A. Ronie

77777Dampak akut kabut asap terhadap kesehatan manusiamemperlihatkan angka yang signifikan. Peningkatan insidensi ISPAmembuktikan adanya pengaruh kabut asap terhadap sistempernapasan manusia. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampakkronik paparan kabut asap berupa kanker paru dan penyakitkardiovaskular yang dapat timbul di masa yang akan datang. Olehkarena itu, beberapa langkah dapat ditempuh untuk mengurangiefek buruk paparan kabut asap terhadap kesehatan manusia, yaitu:1. Mengungsi ke daerah yang tidak terkena dampak kabut asapHal ini merupakan langkah yang paling direkomendasikankarena hal ini dapat benar-benar menghilangkan paparankabut asap dan mengurangi resiko terkena kanker parumaupun dampak kabut asap lainnya.2. Mengurangi aktivitas di luar ruanganPrabjit Barn dalam laporan National Collaborating Centre ofEnvironmental Health, merekomendasikan untuk tetap didalam ruangan, menutup pintu dan jendela, menggunakanpembersih udara dan air conditioner (AC) untuk mengurangidampak buruk akibat kabut asap hasil kebakaran hutan.3. Memakai maskerMenurunnya pertahanan saluran pernapasan akibat kabutasap memudahkan terjadinya infeksi saluran napas. MenurutPedoman tentang Infeksi Saluran Pernapasan Akut dari WHOtahun 2008, pemakaian masker termasuk ke dalamkewaspadaan standar dapat mengurangi risiko penularaninfeksi akibat virus dan bakteri yang ditularkan melalui droplet.4. Konsumsi makanan bergizi, serta buah dan sayurKekurangan gizi dapat menyebabkan melemahnya imunitassehingga memudahkan infeksi virus maupun bakteri. Olehkarena itu, konsumsi makanan yang bergizi diperlukan untuk
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88888 kabupaten Bengkalis memperlihatkan kunjungan penyakitterbanyak adalah infeksi saluran napas akut (ISPA). Insidensi ISPAdi desa Bukit Lengkung sebesar 73,24% (diagram 1), sedangkan didesa Tanjung Leban sebesar 52,87% (diagram 2). Data ini jugamemperlihatkan adanya perbedaan dampak yang timbul padamasyarakat di daerah yang dekat dengan kebakaran hutan dan lahan(Bukit Lengkung) dengan masyrakat yang daerahnya lebih jauhdari area kebakaran hutan dan lahan (Tanjung Leban).

117117117117117



Melihat kebakaran lahan gambut dari berbagai perspektif disiplin ilmuMelihat kebakaran lahan gambut dari berbagai perspektif disiplin ilmu

Memantau Asap dari MakkahAshaluddin JalilRektor/Ketua Satgas STBA URLabbaikAllah humma Labbaik....Labaikkala sarikalakalabbaik.... lantunan suara bagi umat Allah swt mau menujuMekkah untuk menunaikan umroh mau pun haji. Di sela sela suarapujian itu ketika melaksanakan istirahat di pemondokanalhamdulillah ada fasilitas wifi yang dapat menyimak informasi ditanah air terutama di Riau. Subhanallah ketika berangkatmeninggalkan Pekanbaru persoalan asap mulai reda namun ketikamulai di buka beberapa lembaran informasi elektronik dari Riauternyata kabut asap sudah masuk lagi pada level yang berbahaya.Apakah asap menjadi ciri khas daerah ini terutama jika di kaitkansejak tahun 1997 ??. Masya Allah selama 18 tahun persoalan kabutasap ternyata menjadi komoditi utama namun bukanmendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat Riau justrusebaliknya yaitu kesengsaraan dan ancaman kerapuhan fisiksecara medis untuk generasi di daerah ini ke depan.Riau memang di kenal sebagai ladang perburuan ekonomi,berbagai sumber alam yang di kandung oleh bumi Riau menjadikandaerah ini sebagai kawasan emas. Mulai dari kandungan bumi(minyak, batu bara, gas bah kan terdapat penambangan emas ilegal)hingga sampai kepada kandungan minyak di atas bumi Riau yaitukelapa sawit. Hingga saat ini berapa juta hektar luas kebun sawitdi Riau Alhamdulillah data secara akurat tidak di dapat karena datayang ada sangat bervariasi. Tegasnya belum dapat di pegang secarapasti berapa juta sebenar nya luas lahan yang diolah dan di tanamkelapa sawit. Ketidakjelasnya data inilah yang menyebabkankamuflase dari berbagai kejadian yang sudah dan sedang

99999paling penting dalm menghadapi serangan mikroba dan benda asinglainnya di paru-paru.Kabut asap mengandung berbagai bahan polutan seperti
particulat matter (PM), karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida(NO2), sulfur dioksida (SO2), dan ozone (O3). Menurut Panduandari WHO tentang Kualitas Udara, paparan kronik particulat matter(PM) diketahui dapat meningkatkan resiko terkena penyakitkardiovaskular dan pernapasan termasuk kanker paru. Particulat
matter (PM) juga dihubungkan dengan meningkatnya kematianbayi dan janin. Karbon monoksida (CO) merupakan gas yangmudah berikatan dengan hemoglobin dan menggantikan ikatanoksigen dengan hemoglobin. Tingginya kadar ozone (O3) dapatmenyebabkan gangguan pernapasan, memicu asma, menurunkanfungsi paru, dan menyebabkan penyakit paru. Paparan jangkapanjang nitrogen dioksida (NO2) menyebabkan timbulnya gejalabronchitis pada anak penderita asma. Sulfur dioksida (SO2)menyebabkan iritasi pada mata, peradangan pada saluran napas,penyakit jantung, memperberat asma, dan mempermudah terkenainfeksi saluran napas. Jelaslah bahwa kabut asap menimbulkanberbagai efek buruk terhadap kesehatan.Dusun Bukit Lengkung Desa Tanjung Leban, KecamatanBukit Batu, Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu tempatdengan kebakaran lahan dan hutan yang cukup luas di propinsiRiau. Kebakaran hutan dan lahan di tempat ini hampir tiap tahunterjadi. Akhir Februari lalu kebakaran hutan dan lahan di daerahini kembali terjadi, mengakibatkan warga harus mengungsi darirumahnya.Data yang didapat dari bakti sosial Satuan Tugas Solusi TuntasBencana Asap Propinsi Riau yang dilakukan di Dusun BukitLengkung dan Kantor Desa Tanjung Leban, kecamatan Bukit Batu,
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berlangsung saat ini, yaitu ter (di) bakar nya hutan untuk mengolahlahan baru guna bertanam sawit. Hal ini tampak dengan nyatakarena baru beberapa hari kawasan Riau yang di kepung oleh asapketika mulai cerah telah “tertangkap” beberapa alat berat yangsedang mengolah lahan yang “sudah di bakar” itu. Luar biasa.......sungguh........... karena kebetulan “ketahuan ketika mulaimengolah.....” terpaksa di tangkap........Pengalaman empirik dapat diungkapkan bahwa kelapa sawitmulai dikenalkan di Riau pada tahun 1980-an. Ketika itu LembagaPenelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riaumelakukan kajian Sosial Ekonomi perihal akan di kembangkanperkebunan kelapa sawit. Model yang disosialisasikan adalah modelPIR atau KKPA dengan jumlah yang disediakan untuk masyarakattempatan sebesar 20 persen. Hasil kajian ternyata menyimpulkanbahwa Sawit yang di tawarkan ke masyarakat tidak berhasilkarena perilaku bercocok tanam sawit berbeda dengan perkebunankaret (getah). Memasuki tahun 1997 berarti setelah melewatitenggang waktu lebih kurang 12 tahun Sawit ternyata menjelmasebagai primadona perkebunan. Masyarakat di Riau mulaimengenal Sawit sebagai lokomotif ekonomi di bidang perkebunan.Tidak hanya masyarakat Riau yang mulai gila dengan Sawit, di luarRiau orang mulai berdatangan baik berkelompok terutama per-orangan, baik perusahaan ataupun menggunakan bahasa lain untukmembuka kebun sawit. Tulisan ini bukan memberi arti danmengatakan bahwa asap yang muncul di bakar oleh orang-orangyang datang dari luar Riau, fenomena empiri menegaskan bahwaSawit adalah komoditi ekonomi utama setelah secara perlahan-lahan produksi minyak mentah semakin menurun.Masyarakat Riau secara kultural relatif lambat menerimaperilaku kebun sawit, dan belajar dari empirik secara perlahan
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Dampak Kabut Asap Terhadap
Kesehatan ManusiaZulharman & Hannan Khairu AnamiDokter Rumah Sakit Universitas RiauLebih kurang 2 bulan Propinsi Riau diliputi oleh kabut asapyang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan. Kabut asap inimengandung berbagai polutan yang dapat menimbulkan berbagaipenyakit khususnya di saluran napas seperti infeksi saluran napasakut hingga kanker paru walaupun sIstem pernapasan sebenarnyatelah dilengkapi oleh berbagai mekanisme pertahanan.Menurut Abdul Muluk dalam Majalah Kedokteran Nusantara,sistem pernapasan memiliki berbagai macam pertahanan baiksecara bentuk anatomis, mekanik, seluler maupun humoral. Sistempernapasan dimulai dari rongga hidung hingga ke paru. Ronggahidung memiliki luas yang cukup kecil 0,3 cm2 yang memiliki peranpenting dalam pertahanan system pernapasan. Rongga hidungmenyaring partikel besar dan menghangatkan udara pernapasandengan bantuan kelenjar sebasea, kelenjar keringat, pembuluhdarah dan vibrissae (rambut-rambut tebal dan pendek yang ada dihidung).Di tingkat seluler, pertahanan saluran pernapasan terdiri darisel epitel bersilia, sel goblet, sel brush dan makrofag alveolar.Permukaan saluran napas diliputi oleh lapisan mukus yangdisekresikan oleh sel goblet. Mukus ini sendiri mengandungimmunoglobulin A, sel-sel polimorfonuclear, interferon danantibodi spesifik. Bersama dengan silia, mukus memerangkap debudan kuman dan mengarahkannya ke pharynx dengan kecepatan 1cm/menit sepanjang trakea hingga ke pharynx. Makrofag alveolarmerupakan pertahanan terakhir dalam sistem pernapasan dan
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lahan pula sawit mulai di terima. Namun secara individual perludipelajari secara seksama berapa besar jumlah anggota masyarakatyang memiliki lahan sawit pada kategori “luas”. Terkait denganpersoalan kabut asap siapa sebenarnya serta mengapa terjadikebakaran hutan dan lahan ini memang diperlukan kajian yangmendalam. Hal ini dikemukakan karena kebakaran lahan dan hutanterjadi pada pelosok pelosok hutan yang relatif sulit di jangkauoleh masyarakat biasa. Terutama merujuk kepada pembakaranhutan yang termasuk “CAGAR” yang seharusnya di lindungi olehundang undang. Selain itu kawasan yang terbakar termasuk kedalam kategori gambut dengan karakteristik yang khas. Jikagambut terbakar maka ber-implikasi kepada durasi waktu yangmempengaruhi semakin luas nya areal yang terbakar. Mengapadengan gambut??? Silakan tanya kepada ahli gambut sebabkedalaman gambut hingga tujuh meter menyebabkan sulitnyacakupan kawasan untuk dipadamkan.Membaca beberapa media elektronik yang memberitakanbahwa Riau kembali di selimuti asap yang berbahaya, membuatkepala ini menggeleng geleng. Ternyata operasi habis habisan timpenanggulangan bencana masih harus bekerja super ekstra. Halini semakin mempertegas bahwa hutan dan lahan ter (di) bakarseperti terencana. Selesai terbakar maka kegiatan yang sangatringan mengeluarkan duit adalah mengolah lahan yang sudah terataupun di bakar itu. Maka tidak heran jika setiap tahun jumlahserta luas lahan perkebunan sawit semakin bertambah walaupunluas tersebut tidak tercatat secara resmi. Saat ini sejak 18 tahunyang silam Riau kembali di jajah oleh asap kembali, kondisi udaradi Riau masuk pada level berbahaya masyarakat yang terkena ISPAmeningkat dan sekolah mulai dari paling bawah hingga kePerguruan Tinggi harus di liburkan. Bencana asap terulang dan
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ber-ulang kembali bahkan pada masa kini justru durasi nya semakinpanjang. Apakah ini sebuah indikasi bahwa karena perkebunansawit kandungan air semakin habis sehingga memunculkankekeringan....??? Apakah ini adalah sebuah indikasi yangmenegaskan bahwa semakin menipis nya sumber sumber airmenyebabkan semakin dahsyatnya kekeringan yang ada pada lahangambut? Apakah ini berdampak kepada semakin menipisnyasumber sumber air bersih untuk masyarakat yang berimplikasikepada semakin tidak adanya cadangan air bersih untuk generasiRiau ke depan??? Berbagai pertanyaan dapat di lontarkan sebagaiakibat serta dampak berkembangnya lahan perkebunan sawit.Dunia internasional selalu menyebutkan bahwa “palm notforest” ini bentuk sosialisasi serta kampanye agar Sawit mulai dipandang serius. Hal ini di ungkapkan bahwa ketika sawit di jadikanlokomotif ekonomi di lain pihak harus ada sebuah kebijakan yangmampu menjaga kelangsungan hidup umat. Mengingat bahwasawit sangat rakus dengan air sehingga mampu mengisap sertamenyedot sumber sumber air. Oleh karena itu ketika sehuahperusahaan yang mengelolah perkebunan sawit yang luas harusmenciptakan serta mempertahankan kawasan peresap air. Untukhal ini harus di tegaskan dengan undang-undang. Terbukti sebuahperusahaan yang mengelola sawit secara luas tetapi tidak ada ataumampu mengadakan kawasan resapan air harus di tutup atau dilelang. Hasil lelang harus dibangun kawasan resapan serta cadanganair. Jika tidak maka ke depan umat di bumi Riau akan mati karenatidak adanya sumber sumber air.Perihal masyarakat sebenarnya hanya menunggu kebijakanyang mengelola pemerintahan dengan berbagai perangkatnya.Secara institusional masyarakat memiliki kelembagaan yangmengatur kehidupan mereka. Ketika lembaga ini disentuh dengan
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tatanan kehidupan masa depan maka fungsi fungsi sosial dalammasyarakat akan bangkit. Persoalan nya adalah bagaimanamembangkitkan tatanan organisasi sosial yang ada tersebut. Jikaini mau di laksanakan maka keaktifan tersebut pada hakekatnyamelaksanakan sosialisasi yang kontinyu serta intensif. Jadi ketikaterjadi sesuatu kegiatan yang mulai menggangu tatanan sosialtersebut secara otomatik kelembagaan akan bergerak. Perankelembagaan masyarakat harus segera di bangkitkan dan bukanmelalui komando dari atas, dia ada dan hidup sejalan dengan normayang terkandung di dalam masyarakat yang bersangkutan. Ke depanperan kelembagaan masyarakat ini lah yang harus di bangkitkan.Walaupun pertanyaan lain yang muncul adalah mengapa selamaini kelembagaan tersebut tidak aktif dan tidak terangkatkepermukaan??Menjawab pertanyaan yang sensitif ini sesungguhnya terkaitdengan perkembangan politik negara ini. Perkembangan tersebutterutama sejak reformasi karena peran partai politik untukmelakukan pendidikan politik dapat dikatakan tidak ada. Sosialisasipartai politik hanya berhubungan langsung ketika mulaipelaksanaan pemilihan umum dan ini terutama yang merusakinstitusi sosial itu adalah pilkada. Banyak kegiatan politik digantikan dengan nilai tukar tertentu yang mematikan normatifkelembagaan masyarakat. Sejak sosialisasi hingga sampai kepadapemilihan nilai tukar sangat dominan sehingga menghilangkan nilaiatau norma yang ada dalam masyarakat. Implikasinya adalahkejadian yang sedang berlangsung akhir akhir ini yaitu terbakarnyalahan dan hutan. Masyarakat yang peduli berusaha aktif,sebaliknya masyarakat yang mengikuti tatanan politik yangbernilai tukar itu masa bodoh. Suka atau pun tidak suka maka kajianberkenaan dengan karhutla yang sedang berlangsung di Riau harus

1313131313hemiselulosa dan lignin. Senyawa inilah apabila terbakarmembentuk senyawa hidrokarbon poliaromatik yang salahsatunya adalah benzo(a)pirena. Walaupun sudah banyak penelitianyang dilakukan, belum ada yang dapat menjelaskan secara akuratproses sebenarnya yang terjadi. Disinilah saintis-saintis mudaIndonesia diperlukan untuk memecah misteri ini........Kebakaran hutan ini adalah akibat ulah manusia yang tidakbertanggung jawab merusak alam dengan membakar lahan. Sebagairenungan, sedikit saja nikmat oksigen diambil oleh Allah SWT, umatmanusia sudah berkeluh kesah, kenapa kita tidak pernahmensyukuri nikmat ini?
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di lakukan kajian secara tuntas dengan harapan bahwa solusinyabencana asap ini dapat diselesaikan dengan tuntas pula. Oleh karenaitu, Universitas Riau sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang hidupdi Negara ini memiliki kewajiban moral untuk menyelesaikansecara tuntas kabut asap yang berulang-ulang berlangsung selama18 tahun ini. Tentu saja Pemerintah memiliki tanggung jawab untukmembantu kepada Universitas Riau untuk melakukan kajian secaratuntas ini. Tanggung jawab tersebut adalah dukungan dana di dalampelaksanaan kajian untuk kemaslahatan umat yang hidup di bumilancang kuning ini. Sebab sumber sumber alam di kuras untukkepentingan ekonomi nah untuk kepentingan umat secaramenyeluruh mana......??.?.?.Semoga tulisan ini sedikit menjadi pemikiran bagi pemegangserta pengendali pemerintahan untuk kesejahteraan umatmanusia. Dan semoga tulisan ini yang dibuat di sela-sela waktuibadah di Makkah Almuqarromah memberi berkah kepada kitasemua. Amin Amin Amin ya rabbal’alamin...... (A-Je)

1414141414 pemanasan global yang lebih besar. Untuk dapat mengatasinya,salah satu solusinya adalah mengurangi jumlah nitrogen yang kitagunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari namun sangat sulitditerapkan karena berdasarkan siklus nitrogen, senyawanya bisaberbentuk nitrat, nitrit dan amoniak. Standar baku mutu udaraambien yang diperbolehkan adalah 150 µg/Nm3.Selain itu dalam partikel padat juga mengandung timbal(lead). Keberadaan Pb atau timah hitam di atmosfir berasal daribahan bakar kendaraan bermotor yang berupa Tetra Ethyl Lead(TEL) sebagai zat aditif yang jumlahnya bergantung pada padatnyalalulintas. Selain itu juga dapat bersumber dari emisi industri.Masuknya timbal ke dalam tubuh melalui pernafasan dan makanan.Apabila Pb terekspose ke udara akan berinteraksi dengan debudan masuk ke saluran pernafasan atau menempel pada buah-buahan dan makanan yang terpajan di pinggir jalan. Timbal inidapat terakumulasi dalam rambut dan kuku manusia.  Keracunantimbal juga dapat mengakibatkan keterbelakangan mental bagianak, namun hal ini belum ada bukti yang jelas.Nah, itu baru komponen kimia yang utama dalam kabut asapyang terukur, masih banyak yang lain yang masih misteri,diantaranya benzo(a)pirena. Benzo(a)pirena termasuk salahsenyawa hidrokarbon poliaromatik yang dapat menyebabkankarsinogenik atau penyebab kanker dalam jangka waktu yang lama.Dalam jangka waktu yang singkat dapat menyebabkan iritasi danruam pada kulit. Senyawa ini muncul secara alami pada proseserupsi gunung berapi dan kebakaran hutan. Apabila ditinjaukaitannya dengan pohon, kayu, rumput dan spesies tumbuhanlainnya mengandung  karbon 50%, hidrogen 6% dan oksigen 44%.Unsur-unsur tersebut merupakan campuran pada prosespertumbuhan pohon menjadi senyawa organik terutama selulosa,
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Kesaksian SunyiHaris GunawanSekretaris Satgas STBA URSetiap kejadian dan perisitiwa memiliki maknanya masing-masing. Makna tersebut tentunya akan sangat bermanfaat dalammemperkirakan seperti apa masa depan yang hendak ditujuataupun diraih. Masa depan dengan kondisi lebih baik tentunyamenjadi harapan setiap dari kita. Hampir setiap dari kitamenginginkannya dan untuk mewujudkannya dibutuhkankesungguhan dalam berusaha, termasuk doa dan diselingi denganketertakdugaan atau keajaiban disetiap prosesnya. Bagaimanadengan masa depan Riau yang didera hampir setiap tahunnya denganbencana asap?

Lahan gambut terakhir terbakar,inspirasi perjuangan harmonisasi Dok: A. Ronie

1515151515oksigen. Adanya ozon dapat dideteksi melalui bau atau aroma yangditimbulkan oleh mesin-mesin bertenaga listrik. Secara kimiawi,ozon lebih aktif ketimbang oksigen biasa dan juga merupakan zatpengoksidasi yang baik. Biasanya, ozon digunakan dalam prosespemurnian (purifikasi) air, sterilisasi udara, dan pemutihan jenismakanan tertentu yang lebih ramah lingkungan. Di atmosfer,terjadinya ozon berasal dari nitrogen oksida dan gas organik yangdihasilkan oleh emisi kendaraan bermotor maupun industri. Disamping dapat menimbulkan kerusakan serius pada tanaman, ozonberbahaya bagi kesehatan, terutama penyakit pernafasan sepertibronkitis maupun asma. Standar baku mutu udara ambien yangdiperbolehkan bagi ozon adalah 235 µg/Nm3 pada pengukuranselama 1 jam.Nitrogen oksida (NOx) merupakan gas yang sangat beracunsehingga dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan saluranpernapasan serta menimbulkan kerusakan paru-paru. Gas inisebenarnya merupakan campuran dari gas NO dan NO2, berasaldari hasil pembakaran tidak sempurna. Gas NO sulit diamati karenatidak berwarna dan tidak berbau. Setelah bereaksi di atmosfer, zatini membentuk partikel-partikel nitrat sangat halus sehingga dapatmenembus bagian terdalam paru-paru. Partikel-partikel nitrat inipula, jika bergabung dengan air baik air di paru-paru atau uap airdi awan akan membentuk asam. Apabila terjadi di awan akanmembuat hujan asam yang dapat merusakan tembok bangunandan menghambat pertumbuhan tanaman. Jika bereaksi dengan sisahidrokarbon yang tidak terbakar, akan membentuk smog ataukabut berwarna cokelat kemerahan. Nitrogen oksida jugaberperan bagi pemanasan global. Jadi walaupun karbon dioksidamenyebabkan perubahan iklim dan masalah-masalah yang terkaitdengannya, senyawa-senyawa nitrogen memiliki potensi
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Ketika bencana asap melanda hebat di pertengahan tahun1997, terekamlah memori panjang tentang multi dampak yangdiakibatkannya dan bahkan dapat disebut telah berdampaksistemik dengan kerugian yang tidak dapat lagi kita semuamengkalkulasikannya, seperti hitungan angka-angka rupiah yangselama ini dicoba untuk ditaksir.  Hal lain setiap bencana asapdatang, selalu muncul pertanyaan bagaimana ya dapat terjadiberulang setiap tahunnya? Mengapa kita tidak mampu menguraimasalah yang komplek ini dengan mempertimbangkan berbagaiaspek untuk menemukan solusinya hingga tuntas.  Apalagi modalkerjasama mulitipihak baik dalam skala lokal, nasional dan bahkaninternasional telah dikerjakan. Mengapa semuanya terkesan tidakbekerja maksimal ketika api masih belum besar, sehingga denganmuda dapat ditanggulangi. Harus dipahami bahwa untukmenemukan solusi tuntas bencana asap ini diperlukanmultiperspetif keilmuan, metode dan tentunya aksi-aksi yangkonkret, terutama dalam pemahaman yang ada hampir 90%bencana asap ini disebabkan oleh perilaku kita yang sangat tidakbersahabat dengan alam. Walaupun penting dipahami akar daripermasalahan ini karena kekeliruan kita mengelola lahan dan hutangambut. Selain faktor-faktor ikutan lainnya: seperti pengawasandan penegakan hukum yang lemah, rendahnya kesadaran kolektifbersama akan pentingnya alam sebagai penyangga kehidupan.Mengapa hutan dan lahan gambut menjadi lebih mudahterbakar?  jawabannya karena gambut telah berubah menjadisemakin kering dan perilaku ketidak hati-hatian dari kita semuadalam menghadapi perubahan karakteristik ini. Ekosistem gambutdengan karakteristik alaminya adalah basah. Kondisi demikiantelah terbukti dapat menyelamatkan kita dari munculnya bencanaasap.  Kebiasaan membakar turun–temurun yang telah

1616161616 Pencemaran oleh sulfur terutama disebabkan oleh duakomponen sulfur bentuk gas yang tidak berwarna, yaitu sulfurdioksida (SO2) dan sulfur trioksida (SO3), dan keduanya disebutSulfur Oksida (SOx). Gas ini berasal dari hasil pembakaran bahanbakar yang mengandung sulfur terutama batubara. Selain dari bahanbakar, sulfur juga terkandung dalam pelumas. Gas sulfur dioksidasukar dideteksi karena merupakan gas tidak berwarna. Sulfurdioksida dapat menyebabkan gangguan pernapasan, pencernaan,sakit kepala, sakit dada, dan saraf. Jika sulfur dioksida ini bereaksidengan uap air di udara, dapat menyebabkan terjadinya hujan asamsehingg bukan hanya manusia yang jadi korban, tetapi jugabangunan menjadi keropos dan menghambat pertumbuhantanaman. Standar baku mutu udara ambien yang diperbolehkanadalah 365 µg/Nm3.Gas CO merupakan rumus kimia dari gas karbon monoksidajuga terdapat dalam kabut asap. Gas ini dihasilkan dari pembakaranbahan bakar yang tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna,salah satu sebabnya adalah kurangnya jumlah oksigen. Asapkendaraan merupakan sumber utama bagi karbon monoksida.Karbon monoksida ini tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa,namun bersifat racun metabolik dan lebih stabil berikatan dengandarah daripada oksigen. Karbon monoksida ini umumnyadisumbang oleh transportasi umum yang dapat mengakibatkanturunnya berat janin, meningkatkan jumlah kematian bayi, sertamenimbulkan kerusakan otak. Standar baku mutu udara ambienyang diperbolehkan bagi karbon monoksida ini adalah 10.000 µg/Nm3. Lambang dari ozon adalah O3 yang terdiri dari tiga buah atomoksigen. Ozon merupakan gas yang sangat beracun dan berbausangit. Ozon terbentuk ketika percikan listrik melintas dalam
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dipraktekkan pada sistem pertanian berpindah masa itu, denganjumlah populasi yang sangat sedikit tidak sampai menimbulkanbencana asap. Selain memang banyak masyarakat menghindaruntuk memanfaatkan lahan gambut sebagai tempat untuk mencarikehidupannya. Potret sekarang ketika hampir tidak tersisa lahansubur ditanah mineral yang telah banyak dikuasai perusahaan danpemilik-pemilik modal baik dalam skala kecil maupun besar telahmendesak sebagian masyarakat untuk memanfaatkan lahangambut.  Ketidakberdayaan masyarakat yang hidup disekitar lahangambut untuk segera beradaptasi terhadap risiko mengelola di lahangambut, telah berdampak terhadap semakin berpindahkepemilikan lahan dari mereka ke pemilik modal yang lebih besar.Ironi memang sebagian masyarakat, terutama masyarakat kecilsemakin terjepit akses dalam mengelola dan memanfatkansumberdaya alam termasuk potensi-potensi gambut yang memanghampir 50% membentuk propinsi ini, tanpa pendampingan yangmaksimal, lahan gambut bukan hanya berpindah kepemilikanya,tetapi juga menjadi akan hilang selamanya, sebelum sempat kitasemua mengungkap pengetahuan dan manfaat dari ekosistemgambut ini, terutama di Riau. Salah satunya adalah fungsipenyimpan dan melepas air. Elasitas sistem yang sulit kita perbaiki,jikalau ekosistem ini telah menjadi kering, selain bencana asap,juga kita akan menghadapi bencana lanjutan berupa kekuranganpasokan air saat musim kemarau, dan dengan mudah banjir saatmusim hujan.Lahan gambut dengan karakteristik alaminya basah,dimanfaatkan dalam skala massif, disaat kita semua belum yakindan terbukti bahwa pengetahuan dan keahlian yang digunakandalam memanfaatkannya akan memberikan jawaban terhadapkeberlanjutanya. Pada akhirnya dengan kejujuran dan tulus kita

1717171717pembakaran sampah dan pembakaran bahan bakar fosil.Kebakaran hutan sering menimbulkan asap dengan tingkat yangmembahayakan baik bagi transportasi darat, laut, maupun udara.Kabut asap ini berasal dari reaksi fotokimia yang melibatkansenyawa organik yang mudah menguap dengan adanya cahayamatahari yang menghasilkan ozon. Ozon ini ada yangmenguntungkan, namun juga ada yang merugikan. Apabila ozondi level atas (stratosfir), melindungi kesehatan manusia danlingkungan dari sinar ultraviolet, namun apabila di level rendahdapat menyebabkan mata perih dan batuk.Komponen utama yang terdapat dalam kabut asap adalahsenyawa-senyawa dalam bentuk padat (PM10), cair (uap air), dangas (CO, CO2, SOx, NOx). PM10 adalah partikulat merupakankependekan dari particulate matter yang berukur 10 µm. Partikulatini dapat berupa debu, abu, jelaga, asap, uap, kabut, atau aerosol.Jenis-jenis partikulat dibedakan berdasarkan ukurannya. Partikelyang sangat kecil dapat bergabung satu sama lain membentukpartikel yang lebih besar. Beberapa unsur kandungan partikulatadalah karbon (dari pembakaran tidak sempurna) dan logamtimbal. Logam timbal tersebut dari hasil pembakaran bensin yangmengandung timbal (timah hitam). Partikulat juga dapat berasaldari cerobong pabrik sebagai asap hitam tebal yang disebut abulayang (fly ash). Namun, yang paling berbahaya adalah butiran-butiran halus sehingga dapat menembus bagian terdalam paru-paru. Jika ini yang terjadi, organ pernapasan akan terganggu.Partikulat ada yang berukuran 2,5 µm yang dapat menembus paru-paru dan ada yang berukuran 1 µm dapat masuk ke pembuluh darah(alveoli). Standar baku mutu udara ambien yang diperbolehkanadalah 150 µg/Nm3 (PP No. 41 Tahun 1999).
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harus mengakui selama 17 tahun bencana asap ini mendera yangtelah melumpuhkan hampir semua sendi kehidupan adalah nyatakegagalan kita memanfaatkan secara bijaksana sumberdaya alamkhususnya gambut di Riau yang telah terekam dalam sejarah dansiap diputar kapanpun melewati batas waktu dan lintas generasi,seperti halnya kegagalan 1 juta hektar lahan gambut di PulauKalimantan.Tidak ada kata terlambat dalam perjuangan, yang ada adalahkeyakinan menyongsong masa depan lebih baik yang harus kitamulai sekarang. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin.Filosofi sederhana tetapi sangat dalam maknanya yang dapat kitajadikan energi dan keyakinan kita mampu memperbaiki semuanya.Masih terbentang luas kesempatan kita membalik rekam sejarahkelam bencana asap 17 tahun menjadi rekam sejarah lebih baikdalam upaya kita mengelola sumberdaya alam, khususnya gambutdinegeri Riau.Pendekatan penyelesaian bencana asap denganmultiperspektif, terintegrasi dan keberlanjutan, hingga tercapaisolusi tuntas adalah amunisi kita dalam berjuang. Melalui embrioyang bernama STBA UR, satgas solusi tuntas bencana asapuniversitas Riau, yang terbentuk sejak tanggal 3 Maret 2014, adalahtitik balik perjuangan keluarga besar Universitas Riau, kita semuadalam menyongsong masa depan bumi melayu Riau yang lebih baik,tanpa ada bencana asap dan tercapainya harmonisasi dengan alam.Seperti yang tertuang dalam 11 gagasan press release Rektor URdalam menyikapi bencana asap yang sangat hebat di tahun ini.
Selamat berjuang para sahabat…Berlanjut dalam kesunyian
perjuangan!

1818181818

Misteri Kabut AsapSofia AnitaJurusan Kimia FMIPA Universitas RiauSeiring dengan kebakaran hutan yang terjadi setiap tahunnyadi Provinsi Riau, masyarakat awam sering tertanya-tanya, apakahyang ada dalam kabut asap? Apa yang menyebabkan kabut asap ituberbahaya? Selagi masih bisa bernafas kenapa harus pakai maskerdan  berbagai pertanyaan lainnya. Untuk menjawab semuapertanyaan itu kita mulai dengan mengungkap apa itu udara. Udaramerupakan media lingkungan yang merupakan kebutuhan dasarmanusia. Udara atau atmosfir ini mengandung 79% nitrogen, 21%oksigen, 0,9% gas argon, 0,03% karbondioksida dan 0,003%lainnya. Udara yang bersih mengandung 0,001-0,01 ppm SOx, 310-330 ppm CO2, CO < 1 ppm, 0,001-0,01 ppm SOx, 1 ppm hidrokarbondan partikel lainnya (Simpson, 1994). Namun, apabila sudahmelebihi kadar tersebut, perlu mendapatkan perhatian yang serius,apalagi jika terjadi kebakaran hutan, akan dapat meningkatkankadar partikel atau gas tersebut bahkan juga dapat membentuksenyawa lainnya yang lebih berbahaya.Masyarakat awam banyak yang tidak memahami apa itukabut asap dan partikel apa yang dikandungnya. Untuk membukamisteri ini sebaiknya diketahui dulu makna dari kabut asap itusendiri. Kabut asap (smog) berasal dari kata asap (smoke) dan kabut(fog) yang merupakan campuran dari polutan-polutan, namunkomponen utamanya merupakan ozon pada level rendah. Kabutadalah butiran air atau kristal es yang tersuspensi dalam udara dekatdengan permukaan tanah. Kabut ini berbentuk mirip seperti awantipis yang letaknya di dekat permukaan tanah. Asap berasal dariproses pembakaran biomassa seperti kebakaran hutan,
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“Hacienda dan Kabut Asap”Telaah Sosiologis tentang Kebakaran Hutan dan Lahandalam Struktur Agraria Perdesaan di Desa Tanjung LebanKecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Riau Ashaluddin Jalil &SyamsulbahriFakultas Ilmu Sosial dan Politik
PendahuluanPepatah nenek moyang mengatakan “Dimana ada asap, disitu ada api”.  Begitu pula dengan ungkapan “Dimana ada gula, disitu ada semut”. Sangat arif dan bijaksana makna kedua pepatahtersebut jika berpijak pada kebenaran implisit semata (kegigihan,kewenangan dan instuisi). Berbeda dengan tradisi ilmiah yang selalumecari kebenaran eksplisit melalui serangkaian metode ilmiahyang sistematis. Dalam hal ini, seorang ilmuan dapat pula membuatpertanyaan kausalistik yang lebih jauh : “Dari mana pula datangnyaapi atau dari mana pula datangnya gula?”.  Pertanyaan inilah yangakan dijawab secara ilmiah gejala bencana asap yang selaluberulang-ulang terjadi hampir satu dekade lebih di Provinsi Riauyang telah banyak menimbulkan kerugian dalam berbagai bentukmaupun berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.Jawaban hipotetik sederhana tentu dapat dirumuskan bahwadatangnya api dipicu oleh adanya suatu perlakuan seperti gesekan,pancaran atau tekanan dari materi atau benda yang menimbulkanwujud panas. Masalahnya,  apa atau siapa yang membuat perlakuangesekan, pancaran atau tekanan sehingga berakibat timbulnyawujud api tersebut ?  Berdasarkan pengalaman empirik dan bukti-bukti ilmiah, tidak ditemukan faktor-faktor alamiah sebagai

1919191919Wahyunto, S. Ritung, Suparto, and H. Subagjo. 2005.  Peatlanddistribution and its C content in Sumatra and  Kalimantan.Wetland Int’l – Indonesia Programme and  Wildlife HabitatCanada. Bogor, IndonesiaWosten, J. H. M., Ismail, A. B., and Van Wijk, A. L. M. 1997: Peat sub-sidence and its practical implications: a case study inMalaysia,Geoderma.WWF Indonesia 2005: Overview of The Status of Natural Forest inKuala Kampar, Riau, Sumatra Indonesia. Proposal to ExpandKuala Kampar Conservation Areas.  http://www.eye s o n t h e fo re s t . o r. i d / a tta c h / W W F _ 1 4 Fe b 2 0 0 6 _Expansion_of_Kuala_ Kampar_ Conservation_ Areas_20121012101014.pdf.
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pemicu timbulnya api. Misalnya, energi panas matahari yangterpancar menyinari bumi dengan segala isinya tidak pernahmenimbulkan api, kecuali menggunakan bias spektrum benda darikaca. Begitu pula dengan kekuatan tekanan udara hampa yangmenimbulkan petir akan dengan sendirinya mati seiring turunnyahujan. Oleh sebab itu, secara ilmiah pula dapat diasumsikan bahwatimbulnya api atau wujud api karena adanya perlakuan gesekan,pancaran, percikan atau tekanan oleh faktor yang bukan alamiyaitu faktor perilaku manusia (Human Behaviour).Artikel ini merupakan penjajakan awal dari suatu rencanapenelitian mendalam tentang tragedi kabut asap yang disebabkanoleh kabakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda ProvinsiRiau sejak awal tahun 2014 yang lalu hingga sekarang. Faktorperilaku manusia yang diduga sebagai penyebab timbulnyakebakaran hutan dan lahan juga sangat beragam bentuknya dalamberbagai sudut pandang atau  perspektif ilmu-ilmu sosial. Kajianini lebih difokuskan pada analisis variabel-variabel sosiologis yangberkorelasi dengan kabakaran hutan dan lahan. Variabel sosiologissecara metodologis bersifat multivariat, artinya banyak faktorpenyebab yang menimbulkan satu akibat. Dari hasil pra-surveisingkat di lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di DesaTanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Kabupaten BengkalisProvinsi Riau, diduga disebabkan oleh struktur agraria perdesaanyang serupa dengan “Sistem Hacienda” di Amerika Latin telahmenjadi sumber malapetaka timbulnya perilaku masyarakat yangtidak terkontrol sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Tanjung Leban : Suatu Desa AgrarisDesa Tanjung Leban memiliki luas wilayah sekitar 400 Km2dan merupakan salah satu desa terluas di Kecamatan Bukit Batu

2020202020 akan sangat toleran dengan kondisi alami lahan gambut yangtergenang. Penanaman pohon jelutung penghasil getah yangharganya lebih tinggi dari harga getah pohon karet juga adalah halyang harus dipertimbangkan, selain keuntungan ekonomi, kitasemua akan menyelamatkan fungsi-fungsi lingkungan yang tidakakan dapat kita kalkulasikan selain keberlanjutan kehidupan dalamharmoni dengan alam. Siapa tertarik dengan konsep
ini...tentunya gagasan-gagasan yang muncul merupakan
salah satu hipotesis solusi tuntas riau bebas asap
selamanya, semoga....(@awal fajar menyambut....salam
harmoni).

Daftar PustakaNeuzil, S. G. 1997: Onset and rate of of peat and carbonaccumulation in four domed ombrogenous peat deposits,Indonesia, in: Biodi-versity and sustainability in peatlands –Proceedings of the In- ternational Symposium on TropicalPeatlands, Palangka Raya, Indonesia, edited by: Rieley, J. O.and Page, S. E., Samara Pub- lishing, Cardigan.Rieley, J.O. and S.E. Page. 1997;  Biodiversity and Sustainability ofTropical Peatlands.  Proceedings of the InternationalSymposium on Biodiversity, Environmental  Importance andSustainability of Tropical peat and Peatlands, Palangka Raya,Central  Kalimantan, 4-8 September 1995. Samara PublishingLimited, Cardigan. UKWahyunto, S. Ritung dan H. Subagjo. 2003: Peta Luas Sebaran LahanGambut dan Kandungan Karbon di PulauSumatera /Maps ofArea of Peatland Distribution  and Carbon Content inSumatera , 1990–2002. Wetlands International - IndonesiaProgramme & Wildlife Habitat Canada (WHC).
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Kabupaten Bengkalis Povinsi Riau. Desa Tanjung Lebanberdampingan dengan Pelintung Kecamatan Medang Kampai KotaDumai dengan topografi wilayah yang hampir sama yaitu lahangambut yang terletak di pesisir pantai timur Pulau Sumatera.Penggunaan lahan di Desa Tanjung Leban sebagian besardimanfaatkan untuk kawasan perkebunan rakyat (16.000 Ha),perkebunan swasta (40.000 Ha), persawahan (125 Ha),permukiman (220 Ha), pertanian (125 Ha), lahan gambut (40.000Ha) dan sisanya merupakan hutan negara.  Dengan jenispenggunaan lahan demikian dapat dipastikan bahwa Desa TanjungLeban merupakan profil desa agraris yang sebagian besarmasyarakatnya bergantung pada sistem ekonomi pertanian dalamarti luas. Data sementara menunjukkan bahwa pada umumnyapenduduk memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan petani-pekebun dan peternak. Jenis tangkapan nelayan antara lain ikancampuran, tenggiri dan udang. Komoditi perkebunan lokal yangmenonjol adalah karet, kelapa dan pinang. Sedangkan ternak yangdikembangkan antara lain sapi, kambing, ayam dan itik.Posisi Desa Tanjung Leban berada di sepanjang jalur lintasdarat yang strategis menghubungkan kota-kota kabupaten diProvinsi Riau, mulai dari Sei Pakning sebagai ibukota kecamatanmenuju Dumai, Siak Sri Indrapura, Bengkalis, Selat Panjang, Kerincidan Pekanbaru. Orbitasi desa ke kecamatan Sei Pakning berjarak62 Km, ke Bengkalis ibukota kabupaten berjarak 95 Km dan kePekanbaru ibukota provinsi berjarak 262 Km.  Teritorial desasebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatandengan Kecamatan mandau Kabupaten Bengkalis, sebelah baratdengan Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dan sebelah timurdengan Desa Sepakat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.Umur Desa Tanjung Leban telah mencapai satu abad dengan jumlah

2121212121jualnya tinggi. Masih banyak peluang untuk para ahli Agronomidan Ekologi bekerja sama bagaimana mengelola gambut alami Riaudengan semangat tetap mempertahankan kondisi tetap basah.

Dok:Ha
rris

Experimen restorasi gambut bekas terbakar dengan jenis pohon aslihutan rawa gambutSelain itu pemanfaatan gambut bijaksana melalui manajemenair yang ketat untuk meminimalisasi penyusutan gambut danbahaya terjadinya kebakaran adalah hal penting. Perbaikan yangterus menerus harus dilakukan, seperti meningkatkan tinggi mukaair mendekati kondisi yang realtif lebih aman untuk lahan gambut,yaitu < 40 cm. Komoditas tumbuhan asli (native) rawa gambuttentunya juga menjadi alternatif kedepan untuk pemanfaatannya,jenis-jenis pohon bintangur. jelutung dan meranti. Jenis-jenis ini
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penduduk pada tahun 2011 berjumlah 2.089 jiwa (470 KK). Tingkatkepadatan penduduk relatif rendah yaitu sekitar 5 jiwa/Km2.Wilayah administratif  Desa Tanjung Leban terbagi atas 5 Dusun, 9RW dan 17 RT. Mayoritas penduduk setempat adalah suku bangsamelayu, jawa dan keturunan Tionghoa. Sebagian kecil lainnyamerupakan pendatang dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat.Dalam struktur pemerintahan Desa, BPD sampai pengurus RT/RW di Desa Tanjung Leban tercatat posisi-posisi penting ditempatioleh warga tempatan yang berasal dari suku bangsa melayu danjawa.
Hacienda Kelapa Sawit : Pergeseran Struktur AgrariaPada masa regim orde baru berkuasa, struktur ekonomiProvinsi Riau bertumpu pada sektor migas yang dikelola secarasentralistik. Pada saat itu, sektor perkebunan dimonopoli olehSalim Group dalam bentuk usaha perkebunan besar nasional. Setelahreformasi Tahun 1999 dengan diberlakukannya otonomi daerah,maka memberikan kewenangan bagi daerah untuk memanfaatkanberbagai sumberdaya sesuai dengan potensi lokal. Dampaknyaterjadi pergeseren yang sangat berarti bagi perekonomian Riaudengan masuknya berbagai investor dalam dan luar negeri yangmembuka usaha perkebunan kelapa sawit dalam skala besar.Hingga saat ini, Provinsi Riau memiliki lahan perkebunan kelapasawit terluas di Indonesia mencapai lebih dari 1 juta hektar.Pergeseran struktur agraria ini juga membawa implikasikepada kawasan desa-desa di Riau yang semula merupakan sistemekonomi pertanian subsisten tidak berorientasi ekspor, sekarangbergeser kepada sistem pekebunan kelapa sawit yang sangattergantung kepada ekonomi pasar bebas (Imperialisme).Konsekwensi lebih lanjut, terbentuk struktur agraria perkebunan

2222222222 pemulihannya dapat dengan segera dilakukan lebih awal sebelumkerusakan lebih parah terjadi, dan sekaligus bahan masukan untukmengevaluasi pemanfaatan yang salah arah di gambut untukmenyongsong era pengelolaan gambut basah berkelanjutan di Riau,semoga momentum kebakaran ditahun 2014 menjadi titik balikkesadaran kolektif akan hal tersebut.Pemanfaatan bijaksana (wise-use) adalah konsep yangbertujuan untuk membantu mendapatkan pilihan pengelolaan yangterbaik di lahan gambut, memastikan bahwa fungsi-fungsi alamitetap terjaga, sementara masyarakat juga terpenuhi kebutuhannyamasa kini dan masa datang. Pemanfaatan bijaksana lahan gambutRiau lebih mengedepankan pada bagaimana tetap mempertahankanjasa-jasa ekosistem tanpa merubah karakteristik biofisik danhidrologinya. Potensi perairan di lahan gambut haruslah segeramendapat prioritas untuk dikelola, sumberdaya air di lahan gambutmerupakan habitat bagi jenis ikan hias dengan nilai ekonomi tinggi,seperti ikan arwana, pemanfaatan ataupun budidaya ikan selais,baung, ikan patin, tapah dan berbagai macam jenis ikan sepat yangmemang mempunyai habitat di perairan gambut. Selain itu jenislabi-labi juga menjadi komoditas yang mempunyai nilai jual tinggiyang dapat dikembangkan di perairan lahan gambut.Penanaman dan pengembangan perkebunan jenis Sagumerupakan salah satu alternatif komoditas yang dapat diandalkanuntuk kehidupan masyarakat. Di Selat Panjang dan Bengkalismasyarakat dan perusahaan telah memanfaatkan gambut untukkomoditas ini. Gambut tetap dalam kondisi basah, dan terhindardari ancaman kebakaran. Selain itu gambut yang sudah terlanjurrusak dan sulit untuk dipulihkan ke kondisi alaminya masihmempunyai peluang untuk dimanfaatkan, seperti budidayatanaman lidah buaya dan nenas madu yang sangat manis dan nilai
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kelapa sawit sebagaimana yang disinyalir oleh Jeffrey Paige diAmerika Latin yang dikenal dengan nama “Hacienda” (Dalam IanRoxborough, 1990). Menurut Page, terdapat 5 (lima) sub-sistemdalam berbagai sistem agraria dan pemberontakan petani sebagaiberikut :
1. Hacienda atau Manor Komersial : Bentuk perusahaannyabersifat individual, tidak menggunakan tenaga mesin,dikerjakan secara hak usaha oleh buruh upahan lokal atauburuh upahan yang ulang alik setiap hari dari lahan subsistendi dekatnya.
2. Perkebunan bagi Hasil : Bentuk perusahannya bersifatindividual, tidak menggunakan tenaga mesin, dikelola olehpetani bagi hasil atau petani penyewa. Tipe ini terdiri darisistem bagi hasil yang tersentralisasi dan yang terdesentraliasi.
3. Perkebunan dengan menggunakan buruh migrasi : Bentukperusahaannya bersifat individual, tidak menggunakan tenagamesin dan digarap oleh buruh pindahan.
4. Perkebunan Besar : Perusahaan ini dimiliki baik olehperusahaan swasta atau perusahaan pemerintah atau olehindividu. Menggunakan tenaga mesin dan tenaga upahan yangtinggal di wilayah tersebut untuk jangka waktu setahun ataulebih.
5. Perkebunan kecil milik keluarga : Dimiliki secara individual,digarap oleh pemilik dan keluarganya.Struktur kelas masyarakat petani-pekebun di perdesaan Riaupada umumnya dan Desa Tanjung Leban khususnya, jelasmenggambarkan sistem agraria perkebunan kelapa sawit sesuaidengan konsepsi Paige tersebut, meskipun belum diketahui secarapasti siapa aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Dari data yangtersedia, di Desa Tanjung Leban terdapat 16.000 Ha usahaperkebunan rakyat, 40.000 Ha perkebunan swasta, 40.000 Ha lahangambut dan sisanya hutan negara dan kawasan Cagar Biosfer yangdiduga telah rusak dan berpotensi beralih fungsi menjadi lahanperkebunan kelapa sawit maupun Hutan Tanaman Industri (HTI).

2323232323Propinsi Riau dengan potensi yang sangat luas gambutnyaagar lebih dikedepankan upaya penyelamatan dan pengelolaan yangbijaksana. Skema pemulihan gambut untuk menjadi basah kembaliataupun hutan rawa gambut yang telah rusak dengan melibatkanperan aktif masyarakat adalah salah satu bentuk program konkretyang dapat dikerjakan. Hal ini penting agar masyarakat juga dapatmenyadari betapa sulitnya memulihkan lahan gambut yang sudahrusak dan jangka panjang dapat menyelesaikan secara tuntasbencana asap dari kebakaran gambut yang kering.

Salah satu metode sederhana dan murah untuk membasahi gambut kering(Bloking Kanal) (Desa Tanjung Leban, Kec Bukit Batu, Kab. Bengkalis).Penting juga untuk terus melakukan pemetaan danpemulihan kerusakan gambut diseluruh Kabupaten-Kabupatenyang telah memanfaatkan lahan gambutnya baik untuk perkebunanmaupun untuk kehutanan. Upaya-upaya penyelamatan ataupun
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Masyarakat Desa Tanjung Leban mulai beralih ke usahaperkebunan kelapa sawit sejak diintrodusirnya Program K2i(Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur) oleh PemerintahProvinsi Riau pada Tahun 2009 yang lalu dengan membangun lahan2 Ha/KK untuk perkebunan kelapa sawit secara selektif melaluipemerintah kabupaten. Meksipun hasilnya di beberapa kabupaten/kota di Riau dapat dikatakan  gagal, tapi dengan kewenanganpemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa yang otonomternyata menjadi generator bagi pergeseran pola pemilikan danpenggunaan tanah ke arah kultur perkebunan kelapa sawitsebagaimana terpola dalam sistem “Hacienda”.Pemerintah Desa dan masyarakat Tanjung Leban memilikiposisi  tawar-menawar yang saling menguntungkan dengan pihakperkebunan besar (PT AA) dimana lokasi HTI mereka berbatasanlangsung dengan Cagar Biosfer di kawasan tersebut. Komitmenkedua aktor adalah dari as jalan lintas Desa Tanjung Lebansepanjang 6 Km ke darat merupakan wilayah perkebunan  rakyat,dan di atas 6 Km merupakan wilayah perkebunan swasta besar.Bentuk komitmen seperti ini banyak terjadi di daerah Riau antaramasyarakat tempatan dengan perusahaan pemegang izin HPH yangtelah dicabut oleh Pemerintah Indonesia pada awal reformasibergulir. Wilayah perkebunan rakyat yang berada dalam radius 6Km dari jalan lintas Desa Tanjung Leban inilah yang beralihkepemilikan menjadi Sistem “Hacienda” yang dikuasai oleh paraaktor-aktor individual lokal dan daerah maupun dari luar negeri(Malaysia dan Singapura). Secara rinci dapat dilihat gambar danfoto berikut :

2424242424  Segala daya upaya untuk memperjuangkan gambut basah diRiau, tentunya akan dapat mengurangi tingkat kekuatiran dampakkebakaran dan yang juga menyumbang terjadinya pemanasan globalyang lebih parah nantinya. Pertanyaan yang muncul kemudianbagaimana mungkin hal ini tercapai ditengah-tengah kondisi sosialekonomi masyarakat yang majemuk dengan berbagai macamkebutuhan dan himpitan kemiskinan pada sebagian besar masyarakatyang mendiami sekitar lahan gambut Riau?  Tidakkah lebih mendesakuntuk mencari jalan keluar yang lebih nyata ketika keseharianmasyarakat terus menerus mengkonversi lahan gambut menjadikebun-kebun sawit baik yang dilakukan secara perseorangan ataupunterorganisir? Hipotesisnya, gambut harus tetap terjaga kondisi basahapalagi mengingat lahan-lahan gambut yang memang telah rusak akansangat sulit untuk dipulihkan. Disisi lain usaha-usaha untukmengingatkan masyarakat terhadap kesalahan-kesalahan masa laludalam pemanfaatan gambut juga merupakan pekerjaan yang tidakringan, tragedi pemanfaatan satu juta hektar yang gagal di KalimantanTengah haruslah menjadi bahan renungan bagi kita. Pemanfaatangambut Riau dengan signal kebakaran setiap tahun, hilangnyakeanekaragaman hayati, dan penyusutan lahan gambut merupakanjawaban pentingnya merubah pendekatan dalam mengelola gambut.Kegagalan dalam pemanfaatan lahan gambut Riau harus segera diperbaiki sebelum semuanya terlambat atau kita kehilangan selamanya.Hal ini mengingat gambut merupakan sumberdaya yang tidak dapatdiperbaharui, sekali saja mengalami kerusakan maka gambut tersebutakan selamanya dalam kondisi rusak. Ataupun kita akan menungguribuan tahun dalam pembentukannya…sesuatu yang tidakadil…merusak lebih cepat waktunya, sulit memulihkan dan perlumenunggu sangat lama membentuknya.
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Perkebunan besar milik swasta,pemerintah atau indivisu (HTI PTAA, PTP, dll), luas lahan di atas10.000 ha
Perkebunan menengah milikindividu, (DPRD, AparatPemerintah, TNI/Polri, Parpol,Warga Keturunan Tionghoa,Warga Keturunan Batak, TuanTanah Feodal, Warga NegaraMalaysia dan Singapura, dll). Luaslahan di atas 100 Ha.
Perkebunan kecil milik keluarga(Petani, Buruh dan Kaum Migran),dengan luas lahan kurang dari 20Ha.

Gambar 1. Struktur Hacienda Perkebunan Kelapa Sawitdi Desa Tanjung LebanMenurut data Profil Desa Tanjung Leban (2011) tercatathanya sebagian kecil saja warga masyarakat tempatan yangmemiliki luas lahan ladang/kebun di atas 10 Ha yaitu 43 KK.Artinya, sebagian besar masyarakat termasuk dalam strukturbawah usaha perkebunan milik keluarga dengan luas lahan kurangdari 10 Ha. Bahkan porsi yang paling banyak sejumlah 120 KKmemiliki lahan sekitar 2-2,5 Ha, dan 70 KK dengan luas ladang/kebun hanya 0,5-1 Ha. Secara rinci, dapat dilihat tabel berikut :

2525252525cadangan air yang luar biasa besarnya, selain sebagai ikon potensipengembangan ekowisata terbatas yang sangat eksotik di Riaudengan objek daya tarik gambut basah dalam, danau dan keindahanmozaik vegetasi hutan beserta palem merah yang tumbuh alamimengitari danau.

Dok:Ha
rris

Menyaksikan Keindahan Danau Pulau Besar di SM Zamrud, Kab. Siak
Bagaimana mengelola gambut tetap basah?Luasnya gambut kering di Riau, tentunya sudah dapatdihitung kemungkinan dampak yang akan ditimbulkannya, selainmasyarakat yang tinggal disekitar lahan gambut alami kehilanganmata pencaharian, juga kita semua akan kehilangan potensi-potensiekonomi dan ekologi lainnya dari lahan gambut alami yang belumsempat digali, dioptimalkan bagi keberlanjutan kehidupan kita,terutama kebakaran yang telah dirasakan dampaknya dandikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa pada tahun 2014.
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Tabel 1.  Luas Pemilikan Ladang/Kebun Masyarakat

Di Desa Tanjung LebanMenurut informasi yang diperoleh dari salah seorang KepalaDusun Desa Tanjung Leban bahwa lahan milik masyarakat yangberada dalam radius 6 Km dari jalan lintas ke darat telah banyakyang diperjual belikan kepada pihak luar, terutama kepada paraaktor individual yang termasuk dalam struktur “Hacienda”perkebunan kelapa sawit. Kondisi lahan pada umumnya gambutdengan ketebalan 0-3 M (1 Km dari jalan/permukiman desa), 3-6M (1-3 Km), 6-9 M (3-6 Km), 10 M lebih (6 Km ke darat). Tingkatharga lahan yang dijual oleh warga kepada pihak luar jugabervariasi sesuai dengan letak lahan dan ketebalan gambut. Lahanyang berjarak 1 Km dari jalan lintas dijual dengan harga Rp 25 jt/Ha, dalam kawasan inilah terletak permukiman, tanaman kelapa,pinang dan karet. Lahan yang berjarak 1-3 Km ke darat dipatokharga Rp 15-20jt/ha dan lahan yang berjarak lebih 6 Km dari jalanlintas dengan kedalaman gambut mencapai 10 M lebih dijual denganharga Rp 10jt/Ha.

2626262626 bernilai ekonomi tinggi dapat diperoleh dari hutan rawa gambut.Rawa gambut juga memiliki ketersediaan ikan yang tinggi,airnya yang asam dan miskin oksigen tidak menjadi hambatan bagijenis-jenis ikan rawa yang umum disebut black fish. Ikan toman(Channa sp), tapa (Wallago leeri), betok (Anabas testudineus),sepat siam (Trichogaster pectoralis) dan sepat rawa (Trichogaster
trichopterus) adalah jenis ikan yang banyak ditemukan di rawagambut alami dan merupakan ikan konsumsi. Sebagian masyarakatmelayu Riau yang tinggal di sepanjang sungai Siak Kecil yangmembelah kawasan konservasi Giam Siak Kecil di Kabupaten Siakdan Bengkalis menggantungkan hidupnya dari hasil menangkapikan.Terjaganya lahan gambut alami di Kawasan konservasi GiamSiak Kecil dan Bukit Batu (yang telah ditetapkan sebagai cagarbiosfer oleh UNESCO, 2009) memberikan harapan bagikeberlangsungan tradisi penangkapan ikan secara tradisionalsekaligus mempertahankan kelestarian sumberhayati ikan diperairan tersebut. Meskipun ditahun 2014 ini, kawasan cagarbiosfer menjadi salah satu pusat terjadi kebakaran danpenyumbang bencana asap terbesar, baik di blok Giam Siak Kecilmaupun di Blok Bukit Batu. Benteng terakhir yang telah diakuidunia, telah menjadi hancur dan  kehilangan tujuan awal ditetapkankawasan ini sebagai cagar biosfer, sebagai simbol perjuanganharmonisasi kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan, yang diimplementasikan dalam tiga zona pendekatan.Gambut basah di Suaka Margasatwa Zamrud (baca: DanauPulau Besar dan Danau Bawah), yang merupakan bentang alamidari gambut basah Semenanjung Kampar adalah  model pengelolaanbertanggung jawab. Potensi dua danau alami yang eksotik dansangat luas, setidaknya memberikan harapan bagi tetap terjaganyagambut disekitarnya tetap basah sepanjang tahun dan potensi
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Serangan Asap, Karhutla dan Perilaku “Hacienda”Sejak sebulan yang lalu, sampai hari ini tanggal 13 Maret2014 seluruh kota Pekanbaru diselimuti dan diserang oleh kabutasap yang tak kenal ampun. Sekolah dan kantor-kantor sudah liburselama seminggu, masker sudah tidak berfungsi lagi dan hujanpuntak kunjung datang. Sepertinya Kota Pekanbaru sebagai ibukotaprovinsi merima asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan(Karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah kabupaten di Riau.Kabut asap di Riau memang tak pernah sirna, selalu hadir padasetiap musim kemarau. Tapi, upaya penanganan yang dilakukanoleh berbagai pihak juga tak kunjung tuntas. Apa gerangan yangterjadi dan bagaimana cara mengatasinya ? Inilah pokok persoalanyang akan dikaji secara sosiologis dari kasus kebakaran hutan danlahan di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu KabupatenBengkalis Riau.Kebakaran dan hutan dan lahan  di Desa Tanjung Lebanmenurut hasil wawancara dengan warga setempat telah mencapai3000 Ha yang menghanguskan kawasan perkebunan warga danHTI Akasia (PT/AA) serta lahan kosong milik negara yang didugakawasan Cagar Biosfer. Titik api Karhutla berada di Dusun Baktiyang memiliki luas lebih 2000 Ha. Kawasan permukiman wargayang terkena kebakaran dan asap berada di Rukun Tetangga (RT)Bukit Lingkung dan Bukit Sembilan yang telah merembet sampaike jalan lintas. Selain itu, rumah warga yang terbakar hangusterdapat 5 unit dan 1 unit MDA yang tidak permanen. Jumlah wargayang mengungsi tercatat sekitar 600 jiwa (200 KK).  PemerintahProvinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, pihak swasta dan masyarakatsecara bersama-sama telah berupaya melakukan pemadamankarhutla dengan mengerahkan unit-unit mobil Damkar ke lokasidan berhasil memadamkan titik-titik api di kawasan tersebut. Tapi,karena kawasan Karhutla adalah lahan gambut dengan ketebalanmencapai 6-10 M bahkan lebih maka titik api seperti masih beradadalam sekam yang membakar gambut dan terus menerus

2727272727dan sangat mungkin akan mengakibatkan permukaan tanahtenggelam ke bawah permukaan laut selamanya (Wosten et al.1997).Banyaknya air pada gambut tergantung pada tingkatpermukaan air, yang mana setelah lamanya periode musimkemarau secara alami menyebabkan permukaan air rendah. Padamusim kemarau banyak melepaskan air ke sungai ataupun daerah-daerah dengan permukaan yang lebih rendah. Perembesan darisamping dipermudah oleh akar-akar pohon. Keberadaan lahangambut alami, dapat menjaga ketersediaan air tawar saat musimkemarau panjang melanda. Sebaliknya tidak mampunya kitamenjaga lahan gambut dalam kondisi alaminya akan berdampakpada bencana kekurangan air tawar.
2. Masuknya Air Asin Ke DaratanWalaupun belum terdapat bukti data dari sebuah penelitianyang menyeluruh pengaruh penyusutan lahan gambut alamiterhadap masuknya air asin ke daratan di berbagai kabupaten diRiau, tetapi sesuai dengan fungsinya bahwa lahan gambut dapatmencegah masuknya air asin ke daratan maka dapat diduga tinggalmenunggu waktu bencana ini terjadi. Untuk  mengantisipasi halini, penyelamatan lahan gambut basah yang tersisa di Riau menjadifokus utama, selain melakukan upaya pengumpulan data tentanglaju perembesan air asin ke darat melalui pengamatan danmonitoring secara berkala di sumur-sumur penduduk.
3. Hilangnya Keanekaragaman Hayati PotensialLahan gambut berhutan dan tetap basah (baca hutan rawagambut) masih merupakan sumber plasma nutfah yang potensial.Berbagai hasil hutan kayu dan non kayu yang berkualitas dan
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mengeluarkan asap berbahaya. Kondisi tersebut dapat dilihat foto-foto berikut :
2828282828

Penyusutan  Gambut BasahPada tahun 2002, telah terjadi perubahan komposisi lahangambut alami di Propinsi Riau. Lahan gambut dengan ketebalansangat dalam (kubah gambut) yang semula (tahun 1990) seluas2,07 juta ha (51,1%), telah menyusut menjadi sekitar 1,61 juta ha(39,7%). Lahan gambut sedang yang semula luasnya 1,32 juta ha(32,8%) kini tinggal menjadi 0,952 juta ha (23,5%), atau menyusutsekitar 372.000 ha (Wahyunto et al, 2005). Secara keseluruhanterjadi penyusutan luar biasa lahan gambut alami di Riau, terutamaterjadi pada lahan gambut dengan ketebalan sangat dalam (kubahgambut) dan gambut dengan ketebalan sedang. Laju penyusutanpada ketebalan gambut sangat dalam (kubah gambut) di berbagaikabupaten di Riau sebagai berikut: Kabupaten Indragiri Hilir(45%), Rokan Hilir (23%), Indragiri Hulu (22%), Siak (21%),Bengkalis (11%), dan Kabupaten Pelalawan (7,1%) (data lajupenyusutan dari tahun 1990-2002). Sedangkan luasan lahangambut berhutan di Semenanjung Kampar berkurang, hingga tahun2005 telah hilang  141.298 ha atau tinggal 441.781 ha (WWF, 2006).Dalam tulisan ini penulis membatasi tiga kemungkinandampak dari gambut yang kering, dengan alasan bahwa tigakemungkinan dampak ini akan berpengaruh langsung terutamaterhadap masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambuttersebut.
1. Hilangnya Kemampuan Menyimpan AirGambut basah merupakan ekosistem yang rentan, cepatsekali hancur oleh perubahan yang sedikit saja. Konversi danpengeringan apapun di area tersebut akan mengakibatkankerusakan lahan gambut yang tidak dapat dipulihkan lagi. Bila halitu terjadi permukaan gambut akan berkurang bermeter-meter
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Meskipun peraturan perundang-undangan tentang hutan danlahan dengan tegas mengatur bahwa “setiap orang di larangmembakar hutan dan lahan baik disengaja atau karena kelalaian”,diancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda 10 milyar,(UU No.41/1999 tentang Kehutanan dan UU No.32/2009 tentangLingkungan Hidup). Namun tindakan hukum di lapangan belummaksimal, misalnya baru tercatat 1 orang oknum TNI yangditangkap terlibat masalah karhutla. Aparat pemerintah danpenegak hukum sepertinya lamban dalam mencegah terjadinyaKarhutla sampai melebar beribu-ribu hektar, sekaligus memprosesoknum tersangka yang terlibat. Masalahnya sederhana, aparatpemerintah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan seharusnyapunya peralatan dan data citra satelit yang dapat memantai secaradini dimana letak asal muasal titik api, kemudian dilacak siapapemiliknya ? Sementara itu, Pihak Badan Lingkungan Hidup daerahjuga dapat memberikan masukan data melalui Satgas yang dibentukdi lingkungan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencanauntuk setiap saat mengontrol warga dan memantau lokasiterjadinya Karhutla.Dari survei singkat yang dilakukan di Desa Tanjung LebanKecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau,ditemukan fakta bahwa penyebab terjadinya Kebakaran Hutan
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dan Lahan (Karhutla) adalah perilaku oknum yang tidakbertangungjawab dalam usaha perkebunan menengah milikpribadi yang termasuk dalam struktur “Hacienda” dan usahaperkebunan kecil milik keluarga yang dikelola oleh masyarakatsetempat.  Struktur “Hacienda” ini milik peribadi dari banyak aktordengan luas lahan rata-rata di atas 100 Ha. Seharusnya dengan luaslahan di atas 100 Ha perlu diatur lebih lanjut kewenangan pemberianizin perusahaan oleh Pemerintah Daerah dan bukan izinperorangan. Sering terjadi konflik lahan di Riau berpunca padaketidakjelasan kewenangan pemerintah pusat, daerah dan desa.Aktor yang memiliki lahan pribadi tersebut berasal dari latarbelakang status sosial yang berbeda, tapi memiliki kekuasaanekonomi dan politik yang lebih dibanding perkebunan kecil milikrakyat untuk menguasai lahan dan penggunaan tenaga kerja, antaralain para anggota dewan, pejabat pemerintah, anggota TNI/Polri,warga keturunan Tionghoa, warga keturunan Batak, tuan tanahlokal, maupun warga negara Malaysia dan Singapura. Lahan yangmereka kuasai pada umumnya lahan kosong desa dalam radius 6Km dari jalan lintas ke darat yang diperoleh dari hasil jual-belidengan penduduk lokal dan memiliki status lahan berdasarkan suratketerangan yang disahkan oleh pemerintah kecamatan dan desasetempat.Menurut informasi yang diperoleh dari mantan RT DusunBakti Desa Tanjung Leban bahwa pemilik lahan pribadi yangtermasuk dalam struktur “Hacienda” ini mempekerjakan tenagakerja sebanyak 10-20 KK yang direkrut langsung dari daerahSumatera Utara dan kaum migran Sumatera Utara yang telah lamamenetap di berbagai tempat di Riau. Sebagian kecil pekerja berasaldari suku Batak dan kebanyakan pekerja adalah suku Jawa yangberasal dari Kisaran. Perilaku menyimpang yang melanggar hukum

3030303030 gambut, selain juga sebagai habitat penting bagi binatang yangterancam punah (Rieley & Page 1997). Gambut basah sebagai salahsatu habitat alami bagi jenis ikan yang sangat indah, yaitu ikanarwana, selain puluhan jenis ikan lainnya, yang telah menopangkehidupan masyarakat disetiap generasinya.Gambut basah berfungsi sebagai aquifers dengan menyerapdan menyimpan air secara periodik di musim hujan danmelepaskan kembali secara lambat ketika musim kemarausehingga membantu untuk mengurangi bahaya banjir danmenyediakan air di musim kemarau.Manfaat gambut basah dapat diuraikan dalam tabel berikut:
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dari aktor pemilik lahan adalah dengan sengaja memerintahpekerjanya untuk membakar lahan dengan alasan hemat biaya danlangsung dapat ditanami sawit. Diduga selain oknum TNI yang telahditangkap, juga ada oknum anggota dewan setempat dan parapekerja yang telah melarikan diri.Alasan logis lainnya yang dapat menimbulkan titik api adalahkebiasaan para pekerja migran yang kurang kontrol saatmelakukan imas tumbang dengan membuat jalur tebasan saja danbukan kanal atau parit yang dapat membatasi berkembangnya api.Faktor ini sering menimbulkan kabakaran hutan dan lahan yangakhirnya meluas dan sulit dipadamkan, kasus sederhana misalnyamembuang puntung rokok dengan tidak sengaja. Kasus demikianjuga sering terjadi bagi warga masyarakat desa yang memiliki lahanperkebunan kecil milik keluarga. Seorang warga mengatakan,bahwa lahan milik keluarganya yang diolah untuk kebun sawit diatas tanah gambut seluas 2 Ha setiap tahun terbakar akibat kelalaian.Selain itu, konflik atau kecemburuan sosial antar pekerja dalamstruktur “Hacienda” yang tidak puas dengan perbedaan upah,pemberian fasilitas dan lain-lain oleh aktor pemilik individual yangtidak menggunakan tenaga mesin, pabrik, izin usaha dan sebagainyadalam usaha perkebunan pribadi dapat juga memicu aksi dan reaksioknum pekerja dengan sengaja membakar dan melarikan diri.Kenyataan lain yang ditemukan, justru struktur “Hacienda”dengan kategori Perkebunan Besar milik swasta (HTI PT AA) diDesa Tanjung Leban adalah korban Karhutla dengan menjalarnyaapi melalap kawasan HTI Akasia mereka yang telah mencapai 1000Ha. Logikanya sederhana pula, pihak perusahaan yang memilikiizin, menggunakan banyak tenaga kerja, memiliki mesin danperalatan yang cukup serta telah mengeluarkan investasi yangcukup besar, kecil kemungkinan akan bertindak ceroboh

3131313131menahan air hingga 300-800% dari bobotnya atau dapatmenyimpan air sebanyak 0,8-0,9 M3/M3 (Wahyunto et al, 2003).Kemampuan menyimpan air dapat diasumsikan lebih luas bahwaperan gambut sebagai daerah tangkapan air atau spons yang luas,penyimpan air hujan dan kaitannya secara umum selama musimkemarau. Selain itu di lahan gambut alami tinggi rendah muka airtanah di pusat kubah gambut (peat dome) tidak kurang 19 cm,sedangkan di bagian tepi kubah 10 cm. Pohon-pohon ataupunvegetasi alami yang beranekaragam telah berfungsimempertahankan keseimbangan tingginya permukaan air tanah.Gambut yang masih alami atau yang lebih sering disebutgambut berawa mempunyai sifat sangat rentan terhadapgangguan terutama kekeringan dan pengeringan (drainage). Sifatrentan tersebut menyebabkan terjadinya proses kering tak balik(irreversible drying). Pengeringan berlebihan menyebabkangambut berubah sifat menjadi  menolak air (hidrofob).Berlanjutnya pengeringan di gambut berdampak semakin besarsifat menolak air, gambut berubah menjadi seperti butiran pasirsemu (pseudo sand) dan dengan teknologi apapun akan sukar untukdipulihkan kembali.Bagaimana dengan gambut basah yang tersisa di Riau,tidakkah sebagian besar gambutnya sudah dikeringkan dan telahmenjadi kering? kita telah kehilangan sebagian gambut basah diRiau dan bahkan menunggu waktu untuk kehilangan selamanyagambut berawa. Adakah pengetahuan yang dapat memperjelaskekuatiran ini?
Manfaat Gambut BasahGambut basah sangat penting, sebagai habitat jenis-jenispohon endemik yang banyak ditemukan di kawasan hutan rawa
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melakukan pembakaran hutan dan lahan, meskipun aksipenyerobotan lahan Cagar Biosfer yang berbatasan dengankawasan HTI mereka dapat saja terjadi.  Dalam mencegah Karhutla,pihak perusahaan telah mengerahkan bantuan mesin pompa,masker, air bersih dan bantuan kepada pengungsi bekerjasamadengan Pemerintah Desa Tanjung Leban dan warga masyarakatsetempat untuk memadamkan api. Tidak ketinggalan Tim SATGASSTBA (Solusi Tuntas Bencana Asap) Universitas Riau jugamelakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di DesaTanjung Leban.
PenutupDemikian laporan pendahuluan ini dibuat sebagai paparanisu dan masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di DesaTanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Kabupaten BengkalisProvinsi Riau yang akan didalami melalui penelitian lebih lanjutdalam sudut pandang Sosiologi. Simpulan sementara yang diperolehmelalui hasil penjajagan singkat bahwa penyebab kebakaran hutandan lahan lebih mengarah kepada faktor-faktor perilaku manusia(Human Behaviour) yang diduga dengan sengaja melakukanpembakaran oleh aktor-aktor pemilik lahan pribadi perkebunansawit dan pekerjanya dalam struktur “Hacienda” dengan luas lahandi atas 100 ha, tidak memiliki izin perusahaan dan mesin sertacenderung mengunakan tenaga kerja kaum migran asal SumateraUtara. Titik api dapat juga timbul pada sebagian kecil dari lahanperkebunan kelapa sawit milik keluarga karena kelalaian dalamimas tumbang maupun ketidaksengajaan membuang puntungrokok, baik oleh pemilik sendiri maupun orang lain. Belum dijumpaidata pihak perkebunan besar terlibat dalam Karhutla, sebaliknyamereka memberikan bantuan bencana asap pada pengungsi dan
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Dok: ArneliwatiKami diantara proses perjuanganya….(Yogyakarta, 6 April2014)
PendahuluanGambut terbentuk dari menumpuknya ranting, batang danakar pohon dalam kondisi jenuh air atau basah yang prosespenguraiannya dijaga tetap tidak sempurna. Proses pembentukanini berlangsung dalam ribuan tahun. Beberapa bukti hasilpengukuran berapa umur gambut di Riau memperkuat dugaanterhadap lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pembentukangambut. Pengukuran oleh Neuzil (1997), gambut di KabupatenBengkalis berumur 4.740–5.730 tahun SM, gambut di Sungai Siakberumur 3.620–5.220 tahun SM.Gambut yang telah terbentuk ribuan tahun dapat tetap terjagakondisi alaminya atau basah ketika masih memiliki kemampuan
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bekerjasama dengan masyarakat desa memadamkan api. Di lainpihak, pihak pemerintah dan aparat penegak hukum terkesanlamban dalam mengantisipasi Karhutla dan memproses oknumyang terlibat secara hukum.
3333333333

Mengelola Gambut Tetap BasahHaris GunawanLab. Pengelolaan Lingkungan dan EkosistemJurusan Biologi Universitas Riau
Tulisan ini didedikasikan untuk sahabat-sahabat seperjuangandimanapun berada, perjuangan untuk mewujudkan mimpi harmonikehidupan dengan alam, terutama tim yang tergabung dalam SATGASSTBA UR, Rektor/Ketua Satgas STBA UR, Prof Ashaluddin Jalil, kehadiranselalu beliau disaat bencana asap sedang parahnya, baik di posko satgasdi Rumah Sakit UR, di lokasi-lokasi tanggap darurat menyimpankenangan dalam indahnya bersama perjuangan, terimakasih Prof….. Dr.Adhy Prayitno (PR4 UR) dan Dr. Yanuar (PR2 UR), terimakasih untukselalu mendukung perjuangan ini…., tim UGM….Mas Oka, Prof AzwarMa’as, Dr. Darmanto,selalu mencerahkan perjuangan…..Seluruh timBNPB, BPBD..Pak Said Saqlul Amri, terimakasih selalu memberikankeramahan silaturahim….Tim Univ. Kyoto, Jepang, khususnya dariCSEAS Kyoto University, Prof Kosuke Mizuno…terimakasih perjuangandalam lima tahun terakhir ini dalam projek gambut tetap basah, terakhirseluruh masyarakat di Kecamatan Bukit Batu, Kab. Bengkalis,khususnya desa Temiang, desa Bukit Batu Laut yang kami jadikankegiatan untuk pengembangan ekowisata, dan desa Tanjung Lebansebagai lokasi eksperimen membasahi gambut (Curhat Merindu, April2014).
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Menyoal Sosial Ekonomi Masyarakat
Pada Kawasan Kebakaran Lahan GambutArifudinAgribisnis, Fakultas Pertanian Univesitas RiauBencana asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahandi lahan gambut di Propinsi Riau sudah menjadi permasalahan yangsangat mengkuatirkan, jika tidak disebut dengan memuakkan bagimasyarakat Riau yang telah terpapar asap secara rutin selama 17tahun terakhir, sejak tahun 1997. Jika berbicara kerugian, sudahtidak terhitung berapa ratus ribu orang yang terdampak penyakitakibat asap, ratusan pesawat yang harus tertunda dan batal terbang,dan waktu siswa yang terbuang akibat diliburkannya sekolah.Selanjutnya pertanyaan besar yang selalu muncul adalah, kenapapersoalan ini tidak pernah terselesaikan, dimana letakkesalahannya, apa faktor yang menyebabkannya, siapa yangbertanggung jawab, bagaimana cara menyelesaikannya dan sampaikapan bencana asap ini akan terus terjadi.Berbagai pihak telah melakukan upaya penanggulangankebakaran hutan dan lahan. Pemerintah telah menerbitkanberbagai peraturan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan danlahan dan juga menyediakan tenaga terlatih (Manggala Agni) yangmempunyai keahlian khusus memadamkan kebakaran hutan danlahan gambut, pemerintah daerah sudah menyiapkan PusatPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusdalkarhutla) yanglangsung dipimpin oleh Wakil Bupati di Kabupaten dan WakilGubernur di tingkat Propinsi dengan melibatkan seluruh instansiterkait. Masyarakat Peduli Api (MPA) juga sudah dibentuk padamasing-masing wilayah yang rawan kebakaran. Namun kebakaranhutan dan lahan masih terjadi, dan awal tahun 2014 ini sudah terjadi

3434343434 Lahan gambut yang ada di Indonesia, khususnya di PropinsiRiau terus mengalami ancaman oleh berbagai aktivitas manusia.Berbagai kegiatan yang dilabeli dengan ’’pembangunan untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat’’ mengeksploitasiekosistem yang rentan ini menjadi areal HPH, hutan tanamanindustri, lahan pertanian, perkebunan maupun pemukimanpenduduk. Berbagai aktivitas antropogenik tersebutmengakibatkan lahan gambut yang ada semakin menyusutluasannya dan kehilangan fungsi ekologisnya. Selain itu, aktivitasillegal logging juga mengakibatkan penyusutan hutan rawa gambutdan terancamnya eksistensi berbagai biota endemik yang hanyadapat ditemukan di ekosistem tersebut.Aktivitas pembukaan lahan (land clearing) dan pembuatansaluran air yang dilakukan terkait berbagai aktivitas tersebutdiatas mengakibatkan perubahan tata air di lahan gambut, sehinggalahan gambut yang biasanya menyimpan air dalam jumlah besarakan mengalami kekeringan. Kondisi ini mengakibatkan ekosistemini rentan terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan terutamapada musim kemarau. Terlepas dari apakah kebakaran hutan danlahan terjadi secara sengaja (dibakar) atau tidak sengaja upayauntuk mencegah atau mengurangi dampak dari kebakaran hutandan lahan gambut menjadi hal yang penting untuk dilakukan.Akhir kata, berkaca dari pengalaman selama ini diharapkanpemerintah mengubah cara pandangnya dalam pengelolaan lahangambut dari pengelolaan yang sifatnya eksploitatif menjadipengelolaan yang bersifat sustainable (berkelanjutan) sehinggabencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut dapatdihindari.
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selama lebih dari1 bulan, tanpa ada tanda-tanda mau berakhir.Kejadian ini juga sudah menyebabkan 212 orang mengungsi darirumahnya, 4 rumah terbakar, dan 1 Sekolah terbakar hangus diDusun Bukit Lengkung Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit BatuBengkalis.Hasil kunjungan ke lokasi kebakaran, menunjukkanbeberapa aspek sosial dan ekonomi yang menarik untuk dilihat.Kebakaran lahan gambut disini, terjadi secara massif pada lahanPerkebunan Rakyat dan rumah-rumah penduduk, PerusahaanPerkebunan Sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI), bahkansudah memasuki wilayah Cagar Biospher Giam Siak Kecil-BukitBatu yang sudah diakui dunia. Desa Tanjung Leban sendirimerupakan Desa yang sangat luas yang terletak di wilayah pesisirdan dibelah oleh jalan lintas Dumai-Sei Pakning, kebakaran jugaterjadi di lahan sisi jalan tersebut tanpa ada upaya yang signifikanmampu memadamkan api. Pusat kebakaran terjadi di Dusun BukitLengkung, yang harus ditempuh selama 2 jam dari pusatpemerintahan Desa, yang sebagian besar wilayahnya merupakangambut dalam. Hampir seluruh masyarakat memiliki PerkebunanSawit di lahan gambut. Kejadian kebakaran ini menyebabkan lahanperkebunan masyarakat terbakar habis dan hanya menyisakanlahan tapak rumah yang memang selalu dijaga oleh pemilik. Selamaterjadi kebakaran lahan hebat, seluruh anak-anak dan wanitaberada di pengungsian, hanya laki-laki yang bertugas menjagarumah dan harta benda dalam kepulan asap yang sangat tebal.Menariknya, sebagian besar penduduk di Dusun BukitLengkung merupakan warga pendatang dari daerah Kisaran, RantauPrapat, dan Medan Propinsi Sumatera Utara yang mulaiberdatangan pada pada tahun 2000-an dan mencapai puncak padatahun 2006, mayoritas dari mereka bersuku jawa dan beragama

3535353535hutan dan lahan juga menyerang negara tetangga seperti Singapuradan Malaysia. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa kebakaranhutan dan lahan yang terjadi di Propinsi Riau terus terjadi setiaptahun?Hutan dan lahan di Propinsi Riau yang mengalami kebakaranberada ditanah gambut. Gambut merupakan tanah yang sangat kayaakan bahan organik, kandungan bahan organiknya lebih dari 60%.Bahan organik terutama berasal dari bagian atau sisa-sisa tumbuhanyang tidak terurai dengan sempurna akibat kondisi tanpa oksigen(anaerob) yang terjadi karena tergenang air. Lahan gambut adalahsuatu lahan yang memiliki gambut, terjadi apabila lajuproduktivitas serasah lebih tinggi dari pada proses dekomposisisehingga terakumulasi dipermukaan selama ribuan tahun sehinggamembentuk lapisan dengan kedalaman mencapai belasan meter.Indonesia merupakan salahsatu negara yang memiliki lahangambut paling luas di dunia dengan luas mencapai 20,6 juta hektar.Lahan gambut yang ada di Indonesia tersebar di Sumatra,Kalimantan, Sulawesi, Kep. Maluku, dan Papua. Sebagian besarlahan gambut yang ada di Indonesia terdapat di Propinsi Riau,luasnya mencapai 4 juta hektar dengan kedalaman sampai 14 mdan merupakan salah satu yang terdalam di dunia.Lahan gambut membentuk ekosistem yang unik karenameskipun kondisinya anaerob, tingkat keasamannya tinggi danrendah nutrisi tetapi ekosistem gambut dikenal sebagai salahsatuekosistem yang paling tinggi keragamannya, berbagai biota yangtidak ditemukan di tempat lain hidup di ekosistem ini. Ekosistemgambut tropis juga memiliki fungsi sebagai penyimpan air sehinggamempengaruhi hidrologi ekosistem yang ada disekitarnya. Sebagaisalah satu penyimpan karbon terbesar didunia ekosistem gambuttropis memiliki pengaruh terhadap iklim global.
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islam. Alasan utama migarasi ke Riau adalah untuk merubah nasib,karena dengan menjual tapak rumah di kampung asal, mereka akanmendapatkan lahan sampai dengan 2 pancang (4 Hektar) di DusunBukit Lengkung. Sehingga secara bergelombang merekaberdatangan, hingga tahun 2014 sudah mencapai 100 KK. Namun,secara administrasi hanya 25 KK yang terdaftar sebagai pendudukDesa Tanjung Leban, selebihnya menjadi warga Pelintung Dumaidan masih banyak yang  tidak mempunyai KTP resmi PendudukDesa Tanjung Leban. Selama warga di pengungsian, menurutKepala Dusun yang masih muda dan berdarah melayu, hanyaPemerintah Kabupaten Bengkalis yang peduli, dengan memberikanbantuan kepada mereka, sedangkan Pemerintah Kota Dumai tidakmemberikan perhatian sama sekali. Hal ini menyebakan sebagianwarga yang ber KTP dumai, mulai berpikir untuk menjadi wargaKabupaten Bengkalis.Dalam hal tata kelola lahan, belum terdapat rencana penataankelola lahan bagi masyarakat dan sistem tata airnya. Masih banyakjuga terdapat konflik kepemilikan lahan dalam bentuk tumpangtindih surat kepemilikan lahan. Sampai saat ini, menurut tokohsetempat, bukti kepemilikan lahan masih berupa surat keterangan(SKT) kepala desa ataupun SKGR Desa. Pada saat membuka lahan,warga setempat membuka dengan cara menebang danmembersihkan lahan dengan cara manual. Pada umumnyamasyarakat mengaku tidak melakukan kegiatan membakar lahanuntuk membuka lahan, karena mereka tahu dan hal tersebutterlarang. Namun Kepala Dusun Bukit Lengkung menjelaskanbahwa kebakaran lahan sudah menjadi rutinitas setiap tahundiwilayahnya, dan pada awal tahun 2014, adalah yang terparahyang menurut keterangannya sudah mencapai 2000 Ha lahan yangsudah terbakar.

3636363636

Gambut dan Bencana AsapRadith MahatmaJurusan Biologi Universitas RiauSejak Februari lalu Kota Pekanbaru diselimuti oleh kabutasap dan mencapai puncaknya pada tanggal 10 s/d 14 Maret 2014lalu. Tebalnya kabut asap yang menyelimuti kota mengakibatkanaktivitas masyarakat terganggu. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaruuntuk kesekian kalinya meliburkan sekolah-sekolah, kali ini tidakhanya SD tetapi juga SMP dan SMA. Bahkan Universitas Riau yangtidak pernah meliburkan mahasiswanya saat kabut asapmenyerang Kota Pekanbaru pada tahun-tahun sebelumnya, tahunini juga terpaksa meliburkan mahasiswanya. Pelabuhan udarakebanggaan masyarakat Pekanbaru, Bandara Internasional SultanSyarif Kasim II, sudah satu minggu ditutup sehingga ribuanpenumpang terpaksa tidak dapat diberangkatkan atau datang kePekanbaru menggunakan pesawat terbang. Kerugian yang timbulakibat penutupan bandara ditaksir mencapai milyaran rupiah.Selain terganggunya aktivitas masyarakat penyakit terkait saluranpernafasan juga mengintai masyarakat Pekanbaru. Media massamelaporkan naiknya jumlah pasien penderita infeksi saluranpernafasan akut (ISPA) di berbagai rumah sakit dan Puskesmasyang ada di Pekanbaru akibat kabut asap.Kabut asap yang menyerang Pekanbaru dan kota-kota lainyang ada di Propinsi Riau serta propinsi tetangga seperti Jambi,Sumatra Barat, dan Sumatra Utara berasal dari kebakaran hutandan lahan gambut yang ada di Propinsi Riau. Kejadian inisebenarnya bukanlah yang pertama terjadi, melainkan sudahberulang kali terjadi sejak tahun 90-an, tepatnya tahun 1997. Padaperistiwa 1997 lalu, asap yang timbul dari peristiwa kebakaran
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Menurut tokoh Desa Tanjung Leban, persoalankependudukan adalah faktor utama yang menjadi pemicuterjadinya kebakaran hutan dan lahan. Alasannya, dengan masihadanya warga yang sebagian masuk Ke Desa Tanjung LebanBengkalis dan Ke Kota Dumai, jika terjadi kebakaran, tidak adawarga yang bertanggung jawab dan saling menyalahkan. Selain itukeberadaan perusahaan yang membuka kanal-kanal menyebabkankondisi lahan mengering secara dramatis, khususnya pada musimkemarau. Sehingga memudahkan kondisi kebakaran lahan gambut.Dengan demikian kedua persoalan tersebut merupakan faktorpendukung terjadinya kebakaran lahan gambut, tegasnya.Aktifitas ekonomi masyarakat di Dusun Bukit Lengkungsangat tergantung pada lahan, dimana mereka mengharapkanpendapatan dari perkebunan sawit yang mereka miliki. Sebagianwarga juga bekerja di perusahaan perkebunan yang beroperasi disekitar dusun tersebut. Sebagian juga ada yang moco-moco ataubekerja pada lahan milik pengusaha perkebunan yang cukup luas.Dengan demikian, pendapatan masyarakat diperoleh dari kebunsawit yang mereka miliki dan bekerja di tempat lain. Denganterbakarnya lahan sawit, baik pada lahan yang mereka miliki danlahan tempat mereka bekerja, maka masyarakat kehilangansumber pendapatan. Untuk sementara, masyarakat masih mampubertahan hidup dari bantuan yang diberikan oleh PemerintahKabupaten Bengkalis. Akan tetapi, untuk kedepannya, masyarakatbelum dapat menentukan strategi bertahan hidup yang akanmereka jalani. Pada umumnya masyarakat berharap adanyabantuan dari pihak terkait untuk pengadaan bibit sawit, sebagaisatu-satunya tanaman yang ingin mereka budidayakan.Kelembagaan di Dusun Bukit Lengkung secara formal,merupakan bagian tak terpisahkan dari Pemerintahan Desa

3737373737Riwandi. 2001. Kajian Stabilitas Gambut Tropika Indonesia
Berdasarkan Analisis Kehilangan Karbon Organik, Sifat Fisiko
Kimia dan Komposisi Bahan Gambut. Disertasi S3. ProgramPascasarjana IPB. BogorSabiham S. 2007. Pengembangan Lahan Secara Berkelanjutan
Sebagai Dasar Dalam Pengelolaan Gambut di Indonesia.Makalah Utama Seminar Nasional Pertanian Lahan Rawa.Kapuas 3-4 Juli 2007.Sabiham S, Sudadi U. 2010. Indonesian Peatlands And Their
Ecosystem Unique: A Science Case  For Conservation And
Sound Management. Conference  Soil properties for soilfertility and for use of soil services. Department of Soil Scienceand Land Resource, Bogor Agricultural University. BogorSuwondo, 2011. Model Pengelolaan Lahan Gambut BerbasisSumberdaya Lokal Pada Agroekologi  Perkebunan KelapaSawit: Studi Kasus Agroekologi Perkebunan Kelapa SawitRakyat Di Kabupaten Bengkalis-Meranti Provinsi Riau.Disertasi S3. Program Pascasarjana IPB. BogorWalter CH, Stutzel. 2009. A New Method for Assessing the
Sustainability of Land-Use System (I): Identifying the Relevant
Issues. J.Ecological Economics. 68 : 1275-1287
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Tanjung Leban. Lokasi pusat desa yang sangat jauh, menyebabkanurusan administrasi menjadi sangat sulit, termasuk dalam urusankelembagaan desa. Keterbatasan akses komunikasi dalammenggunakan telepon selular, juga menjadi factor penghambat arusinformasi dari Dusun ke Desa dan sebaliknya. Dapat dikatakanDusun Bukit Lengkung merupakan daerah yang cukup terisolirdari daerah lainnya yang ada di Desa Tanjung Leban. Lembagainformal yang ada, adalah wirid yasinan yang diadakan oleh bapak-bapak setiap malam jumat dan wirid pengajian ibu-ibu pada harijumat sore, dan arisan ibu-ibu. Kelembagaan kelompok tani masihdalam proses pembentukan, dimana masyarakat berharap denganadanya kelompok tani dapat memfasilitasi permintaan bantuandalam kegiatan pertanian. Masyarakat Peduli Api (MPA) juga belumterbentuk di Dusun Bukit Lengkung, meskipun di kepala DesaTanjung Leban mengakui harus mengeluarkan dana kurang lebihenam puluh juta rupiah setahun untuk membiayai aktifitas MPA.Dari gambaran tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwaaspek sosial ekonomi masyarakat dalam hal tata kelola lahan yangbelum baik, kegiatan ekonomi yang tergantung pada lahan yangtidak variatif, permasalahan kependudukan, dan kelembagaanmasyarakat yang masih lemah merupakan persoalan-persoalanyang menyebabkan mudahnya terjadi kebakaran hutan dan lahandi lahan gambut, khususnya pada kasus kebakaran lahan gambutdi Dusun Bukit Lengkung Desa Tanjung Leban Kecamatan BukitBatu Bengkalis. Dengan demikian, kajian sosial ekonomimasyarakat yang mendalam pada persoalan-persoalan tersebutperlu dilakukan secara simultan dengan bidang terkait lainnyauntuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan pada awal tulisanini.
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(CH4) Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Lahan Gambut yang
Memiliki Keragaman dalam Ketebalan Gambut dan Umur
Tanaman. Disertasi. Institut Pertanian Bogor. BogorHooijer A, Silvius M, Wosten H, Page S. 2006. PEAT-CO2. Assessment
of CO2 emissions from drained peatlands in SE Asia. DelftHydraulics Report Q3943Las I. K. Nugroho, dan A. Hidayat.2008. Strategi Pemanfaatan
Lahan Gambut Untuk Pengembangan Pertanian
Berkelanjutan. J. Pengembangan Inovasi Pertanian 2(4): 295-298. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan SumberdayaLahan Pertanian. BogorMeiling L, Goh KJ. 2008. Sustainable Oil Palm Cultivation on Tropical
Peatland. Trofical Peat Research Laboratory & AppleidAgricultural Resources. KualalumpurMaltby E, Immirzi CP.  1996.  Introduction:  The Sustainable
Utilization  of Tropical Peatlands.  Dalam: Maltby, E., C. P.Immirzi and R. J. Safoord (eds),  Tropical Lowland Peatlandsof Southeast Asia.  IUCN.  Gland, Switzerland.Mironga JM. 2005. Effect Farming Paractices on Wetlands of Kisii
District , Kenya. J.Appleid Ecology and EnvironmentalResearch. 3 (2) : 81 – 89.MacKinnon K, Hatta G, Halim H, Mangalik A. 2000. Ekologi
Kalimantan. Seri Ekologi Indonesia, Buku III. Prenhallindo.JakartaReijntjes C, B Haverkort,  AW Bayer. 1992. Pertanian Masa Depan,
Pengantar untuk Pertanian Berkelanjutan dengan Input Luar
Rendah. Penerjemah; Fleirt.E. B.Hidayat, editor Netherlands ;1999. Terjemahan dari Farming For The Future, AnIntroduction to Low-External-Input and SustainableAgriculture.
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Menyalai Manusia, Kejahatan LingkunganMaria Maya LestariFakultas Hukum Universitas RiauSalai merupakan salah satu kegiatan pengawetan ikan yangdilakukan dengan cara di asap. Biasanya ikan yang disalai disebutdengan ikan salai. Provinsi Riau sangat dikenal dengan buah tanganikan salai selaisnya, begitu bangganya dengan ikan selais bahkandisalah satu jalan raya di kota Pekanbaru terdapat juga tugu ikanselais. Namun saat ini apa yang yang terjadi? Kegiatan menyalaitidak hanya untuk ikan-ikan, namun juga terhadap manusia. Sudahhampir 1 bulan ini, merujuk data Dinas Kesehatan (Diskes) ProvinsiRiau terdapat lebih kurang 43.605 masyarakat di Provinsi ini disalaioleh bencana asap akibat kebakaran lahan gambut dengan indeksbaku mutu udara yang berbahaya. Murid-Murid sekolah telah 3minggu diliburkan, bahkan sudah 3 hari terakhir ini semuapenerbangan di Bandara Sultan Syarif Qasim Pekanbaru ditutup,namun apa yang terjadi? Bencana hilangnya pesawat MH 370milik Malaysia Airlines lebih menarik perhatian pemerintah daripada nasip masyarakat Riau yang nyaris hampir mati danmengering seperti nasip ikan yang disalai.Berbagai laporan dan penelitian lepas telah ramai di mediasosial yang memberitahukan bahwa asap pembakaran ataudibakarnya lahan gambut tidak hanya menimbulkan ISPA tapikedepan juga dapat menimbulkan kebodohan bahkan idiot bagicalon bayi yang berada dalam kandungan, hal ini ternyata tidakmembuka mata pemerintah pusat dan pimpinan tertinggi di negeriini untuk menjadikan status Provinsi ini sebagai Provinsi denganBencana Nasional. Pemerintah pusat seakan lepas tangan dengankondisi masyarakatnya sendiri, di saat Gubernur Riau sendiri
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DAFTAR PUSTAKA[Balitbang Pertanian] Badan Penelitian dan PengembanganPertanian Departemen Pertanian. 2005. Prospek dan Arah
Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit. Badan Penelitiandan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta.[Balai Besar Litbang Sumberdaya Pertanian] Badan Penelitian danPengembangan Pertanian Departemen Pertanian. 2009.
Penelitian Kesesuaian Ekologis dan Teknologi Pada Lahan
Gambut untuk Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dan
Ramah Lingkungan. Badan Penelitian dan PengembanganPertanian Departemen Pertanian. Jakarta.Cassel, D. K.  1997. Aquic Conditions and Hydric Soils: The Problems
Soils Foreword.  Dalam:  M. J. Veppraskas & S. W.  Sprecher(eds).  SSSA Special Publication Number 50.Casson A. 2005. The Hesistant Boom: Indonesia’s Oil Palm Sub-
Sector in an Era of Economic Crisis and Political Change.CIFOR Occasional Paper No. 29. CIFOR, Bogor, IndonesiaCooke.IR et al. 2009. Integrating Socio-Economic and Ecology :
Taxonomy of Quantitatif Methods and a Review of their Use
in Agroecology. J. Appleid Ecology. 46 (2) : 269 – 277.Dinas Perkebunan Provinsi Riau. 2007. Potensi Perkebunan Di
Provinsi Riau. Dinas Perkebunan Provinsi Riau.Pekanbaru.Galbraith H, Amerasinghe P, Huber-Lee A. 2005. The effects of
agricultural irrigation on wetland ecosystems in developing
countries: A literature review. CA Discussion Paper 1 Colombo,Sri Lanka: Comprehensive Assessment Secretariat.Gliesman SR. 1998. Agroecology and Sustainability. Center forAgroecology. Departement of EnvironmentalStudies.University of California.Santa Cruz,California.Handayani EP. 2009. Emisi Karbondioksida (CO2) dan Metan
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menyatakan nyerah dan pasrah dengan kondisi yang ada.Sementara tim BNPB telah bertungkuslumus dan pusingmemikirkan cara yang efektif untuk memadamkan api dengansegenap peralatan dan kemampuan yang mereka miliki namunfakta dilapangan luasnya lahan yang terbakar belum mampuditundukkan dengan peralatan dan personel yang ada saat ini.Beda perlakuan penanggulangan asap sangat jauh berbedadengan kondisi kebakaran lahan yang terjadi beberapa tahun lalu,padahal kejadian asapnya tidak sehebat sekarang namun karenaarah angin membawa asap Provinsi Riau dan daerah Sumateralainnya ke negara jiran Malaysia dan Singapura, maka perlakuankepala negarapun lebih eksklusif mulai dari meminta maaf, memintabantuan sampai dengan menurunkan berkompi-kompi TNI keProvinsi Riau, mengapa? Karena dalam hukum lingkunganinternasional terdapat prinsip bertetangga baik dan prinsippengelolaan lingkungan yang tidak boleh memberikan dampakkepada negara tetangga dan bila memang terbukti melanggarprinsip-prinsip tersebut maka negara pencemar dapat dituntutganti rugi atas setiap kerugian yang dialami. Pemerintah kitaternyata lebih takut terhadap tuntutan ganti rugi dan rusaknyanama baik bangsa daripada menyelamatkan 5.538.367 jiwapenduduk Riau (data berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP)2010) yang tiap hari di salai dengan asap yang mengepul dari lahangambut.Kasus kebakaran lahan yang terjadi hampir diseluruh PulauSumatera dan Kalimantan terutama Provinsi Riau saat inimenunjukkan tidak adanya respect for nature (hormat kepadaalam) itu sendiri. Bukankah undang-undang dan berbagai peraturantelah merumuskan konsep pembangunan yang berwawasanlingkungan hidup? Bahkan pasca era otonomi juga telah dengan
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Kebakaran Lahan Gambut Pada Perkebunan Kelapa SawitTingkat kerentanan yang tinggi untuk terjadinya degradasilahan pada ekosistem rawa gambut dapat memicu terjadinyakebakaran lahan. Proses pembukaan lahan merupakan fase kritisterjadinya kerusakan lahan gambut. Pembangunan saluran dengansering tidak diikuti oleh pengelolaan tata air yang baik, sehinggaterjadi gangguan pada hidrologi kawasan. Kejadian banjir padamusim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau menjadiindikasi adanya ketidakseimbangan ekologis pada ekosistem rawagambut tersebut. Ketinggian muka air tanah (water level) harusdipertahankan tidak boleh lebih dari 50 cm. Hal ini dilakukan untukmenjaga agar gambut tetap basah dan menghindari terjadinyakering tidak balik (irreversibel drying), sehingga dapatmempertahankan produktivitas lahan tetap baik. Pada kondisidemikian sifat gambut dapat terus mengikat air dan menjagakeseimbangan hidrologis kawasan.Fenomena yang terjadi di perkebunan kelapa sawit  pada lahangambut di Provinsi Riau sering dilakukan dengan pengelolaan tata airtidak baik. Kejadian kering tidak balik menjadi faktor utama terjadinyakebakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit. Kebakaran lahangambut umumnya terjadi pada perkebunan kelapa sawit yang dimilikioleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengelolaantata air pada areal gambut tersebut. Dengan demikian penyebabkebakaran dimulai dari perubahan biofisik lahan gambut yang terlalukering, sehingga sangat mudah untuk terbakar. Selanjutnya, prilakumasyarakat pekebun  yang masih melakukan pembukaan lahan denganmembakar. Hal ini terkait dengan pembukaan lahan akan sangat murahdengan membakar dibandingkan dengan tanpa bakar. Pada masa yangakan datang sangat diperlukan suatu teknologi pembukaan lahan tanpabakar yang murah.
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tegas membagi jatah kewenangan sumber daya alam sekaligustanggungjawabnya. Namun dalam praktek dilapangan yang adapara pihak berebut memperoleh hak pengelolaan alam tapi salingtolak dalam penyelesaian dampak lingkungan akibat pengelolaan.Salah kaprah pengelolaan lingkungan di Provinsi berlahangambut seperti Riau merupakan dosa (baca : kejahatan lingkungan)para pemimpin dan pembuat kebijakan moratorium penanamansawit di lahan-lahan pesisir Sumatera yang rata-rata berjenisgambut dengan ketebalan 8 s/d 12 meter. Para pembuat kebijakanhanya memikirkan keuntungan cepat, mudah dan banyak tanpamemperhatikan ekologi dan dampak yang terjadi. Dimana Tuhansudah menciptakan lahan gambut sebagai sumber cadangan airbagi masyarakat yang berada di kawasan gambut. Gambut mestiselalu terendam air dan basah, bila kering dan terbakar dijaminpenurunan permukaan tanah dan kekeringan sumber air akansegera melanda.Kegagalan kebijakan pengelolaan lingkungan ini sudahsemestinya diangkat menjadi suatu kejahatan lingkungan yangberat, gugatan dan tuntutan sudah selayaknya dilayangkan mulaidari pemberi, penerima dan pelaksana kebijakan sudah semestinyamemperoleh hukuman mati dan pemiskinan sebagai manalayaknya seorang koruptor karena pada prinsipnya kejahatankebakaran lahan saat ini termasuk kedalam ranah kejahatanlingkungan yang telah merugikan seluruh masyarakat danmematikan aspek-aspek perekonomian, pendidikan sertatranspotasi di Provinsi Riau khususnya. Penegakan hukumlingkungan jangan lagi hanya menyentuh pelaku lapangan danorang-orang suruhan yang tertangkap tangan dengan hukumanpenjara (baca : pidana) tetapi mesti lebih jauh dengan menggugatkebijakan, pembuat kebijakan, pemilik lahan, sampai dengan

4141414141penerapan kebijakan yang sesuai dengan kondisi setempat sertapenegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pengelolaan lahan gambut pada perkebunan kelapa sawitdapat dilakukan seperti terlihat pada Gambar 5.

Gambar 5.  Pengelolaan Lahan Gambut Untuk Perkebunan Kelapa Sawit
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masyarakat daerah juga turut bertanggungjawab akibat tidakjalannya kontrol sosial atas pihak-pihak pembuka lahan. DalamUndang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 32 tahun2009 juga dengan jelas menyebutkan bahwa bila pemerintahdaerah melakukan pelanggaran pengelolaan sumber daya alammaka pemerintah pusat dapat memberikan sanksi kepadapemerintah daerah sebagai pihak pengeluar kebijakan, demikianpula halnya pemerintah daerah, dengan kondisi polusi asap yangpekat ini sudah selayaknya Gubernur sebagai kepala daerahmenggugat pertanggungjawaban pemerintah pusat agar segerameminta bantuan dari negara tetangga agar mematikan api danmengurangi kadar asap yang dapat mematikan dan membodohianak-anak Riau di kemudian hari.Hukum tidak hanya memandang pelaku pembakar lahan saja,bahkan pemilik lahanpun dapat dimintakan pertanggungjawabanapalagi perusahan-perusahan besar. Tanggungjawab perusahandan siapun pemilik lahan sudah semestinya juga mengeluarkanmodal untuk memadamkan api dilahan mereka, bukannya diamdan menunggu pemadaman api gratis dari pihak pemerintah.Sebagai pemilik lahan merekapun turut berdosa karena keringnyaair di lahan gambut dengan membuat kanal-kanal menyebabkanlahan gambut disekitar kanal menjadi kering adalah salah dalamteknik pengelolaan gambut. Berapa keuntungan yangdiperolehnya? Saat musim kemarau lahan mereka terbakar (ataudibakar), saat terbakar disirami secara gratis, saat musim tanammereka tinggal menanam bibit. Sehingga merekapun dapatdiajukan gugatan adminstrasi lingkungan dengan mencabut izindan AMDAL yang mereka miliki patut dipertanyakan bahkan kalaupihak penyidik mau lebih cerdas dan rajin menyelidiki dapat puladipertanyakan apakah AMDAL yang dibuat benar-benar telah

4242424242 mempengaruhi laju subsiden, kering tak balik, dan kebakaran lahan.Saluran drainase sebaiknya tidak terlalu dalam dan lebar, tetapidisesuaikan dengan kondisi dan dinamika air atau tipe luapan agartidak terjadi drainase yang berlebihan. Pada tipe luapan A dan B,saluran tersier bisa dibuat lebih lebar dan dalam denganpemasangan pintu ayun otomatis (flatgate), baik di bagian inletmaupun outlet. Pada lahan dengan tipe luapan C atau D harusdigunakan pintu tabat yang dapat mengatur secara otomatisketinggian air di lahan sesuai kebutuhan (Las  et al. 2008).Untuk itu perlu dikembangkan teknologi pengelolaan lahangambut yang sesuai dengan sifat dan karakteristik ekosistemsetempat. Penggabungan dan penerapan teknologi modern dankearifan lokal (local wisdom) dapat menjadi alternatif dalampengelolaan lahan gambut. Teknologi lokal yang tersedia dan cocokdalam pengelolaan  perkebunan diharapkan mampumempertahankan keberlanjutan lahan gambut.Untuk menciptakan keberlanjutan pengembangan agroekologiperkebunan kelapa sawit pada lahan gambut harus bersifatkomprehensif. Pembukaan perkebunan kelapa sawit tidak hanyadilihat dari aspek ekonomi tetapi juga lingkungan dan sosial(Sabiham dan Untung, 2010).Pengelolaan lahan gambut untuk kepentingan perkebunankelapa sawit harus bersifat holistik dan komprehensif.Pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit harusmenjadi perhatian semua pemangku kepentingan (stakeholders)yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung denganlahan  gambut tersebut. Oleh karena itu dalam pengelolaan lahangambut disamping harus melihat aspek biofisik (lingkungan)gambut juga perlu melihat keterkaitan yang bersifat lintas sosialbudaya dan ekonomi maupun politik. Kondisi ini harus diikuti oleh
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dilaksanakan, dikaji oleh orang yang benar dan dengan proseduryang benar?Kesalahan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Riauyang telah menyalai masyarakat dengan pekatnya asap sudahmenjadikan kasus ini sebagai sebuah kejahatan lingkungan yangkompleks dan mesti mendapat perhatian serius. Mulai dari pemberi,pelaksana dan pengawasan izin sudah semestinya juga dihukum.Semoga penegakan hukum lingkungan dapat menjadi panglimadan tidak pula menghitam dan mengering seperti ikan yang disalai.

4343434343

Pengelolaan Lahan Gambut Pada Perkebunan Kelapa SawitBerdasarkan permasalahan diatas maka pendekatan integratiffaktor ekologi, ekonomi dan sosial perlu dilakukan pada kawasanperkebunan kelapa sawit pada lahan gambut. Perlu dirancang suatumodel pengelolaan yang mempertimbangkan semua komponensumberdaya lokal yang terdapat pada ekosistem tersebut. Sehinggaprogram pengembangan agroekologi perkebunan kelapa sawitpada  lahan gambut dapat dilakukan secara berkelanjutan. Gliesman(1998), Cooke et al. (2009), Walter dan Stutzel (2009)menyebutkan bahwa pendekatan multidisiplin denganmenggunakan indikator agroekologi yang mengintegrasikan dataekologi, sosial dan ekonomi dapat dilakukan untuk mengevaluasikeberlanjutan aktifitas perkebunan.Agroekologi perkebunan kelapa sawit merupakan bagian dariusaha pertanian yang merupakan suatu sistem. Reijntjes et al.(1992) menyebutkan bahwa sistem pertanian merupakan usahatani yang dikelola berdasarkan kemampuan ligkungan fisik, biologisdan sosioekonomis serta sesuai dengan tujuan, kemampuan dansumberdaya yang dimiliki oleh petani.Untuk mengurangi risiko dan dampak lingkungan,pemanfaatan lahan gambut harus dilakukan secara sangat hati-hati dan selektif dengan memperhatikan beberapa persyaratansebagai berikut: (1) tidak berada dekat kubah gambut dan hulusungai; (2) sistem drainase dilakukan secara tepat dan hati-hati,sesuai dengan dinamika permukaan air tanah; dan (3)memperhatikan rambu-rambu dampak lingkungan. Kunci utamakeberhasilan pengembangan pertanian berkelanjutan pada lahangambut adalah pengaturan tata lahan dan air (soil and water
management) yang sesuai dengan karakteristik air di daerahtersebut, baik tata air makro maupun tata air mikro, karena sangat
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Saya Tidak PasrahAbdul Ronny Jurusan Biologi Universitas RiauBencana asap di Riau semakin pesat perkembangannyaselama 17 tahun terakhir, terlebih semenjak era reformasi 1997digaungkan. Menyoal kenapa momentum asap Riau bertepatandengan awal era reformasi saya juga masih belum faham. Yangpasti bencana asap Riau dengan skala yang masif dimotori padatahun tersebut.Menjelang ulang tahun asap Riau yang ke-18 pada tahun2015, hingga saat ini belum ada gebrakan yang benar-benarmengentaskan masalah asap, entah apa penyebabnya. Yang pastimasyarakat Riau tidak ingin diundang untuk pesta ulang tahun asapyang ke-18.Bencana asap Riau utamanya dilatar belakangi olehpembakaran lahan gambut. Hingga kini luas areal lahan gambutyang menutupi daratan Riau semakin hari semakin rusak parah,dan faktanya jika lahan gambut itu sudah rusak, maka tidak dapatkemballi seperti semula (irreversible). Padahal lahan gambutberfungsi menyimpan 50% cadangan air di Riau, jadi jangan kagetjika suatu saat Riau akan mengalami bencana kekeringan. Danketika lahan gambut sudah mengering, maka akan mudah sekaliterjadi kebakaran.Pendapat  yang mengatakan lahan gambut “terbakar” adalahsalah kaprah, salah tapi sudah kaprah, jadi dianggap tidak lagi salah.Secara alami gambut tidak mungkin terbakar, karena permukaangambut selalu tertutupi oleh air. Selain itu Riau berada dalam zonatropis, jadi peristiwa kebakaran di alam hampir mustahil terjadi.Lain soal jika kita bercerita tentang terbakarnya hutan dinegara
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Gambar 4. Indeks Keberlanjutan Perkebunan Kelapa SawitPada Lahan Gambut di Provinsi Riau (Suwondo,2011),terdapat ketimpangan yang besar dalam aspek lingkungan,ekonomi dan sosial dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit.Keuntungan ekonomi yang diperoleh dari perkebunan kelapa sawitbelum diikuti oleh pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Kondisiini menyebabkan secara ekologi (lingkungan) lahan gambutmengalami degradasi yang berakibat pada produktifitas lahansemakin rendah.Pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawitterdapat beberapa permasalahan mendasar yang harus diselesaikansecara terintegrasi. Permasalahan dalam pemanfaatan lahangambut tergambar dari kondisi sosial ekonomi masyarakat,kelembagaan dan prasarana pendukung yang umumnya belummemadai (kurang/belum berjalan) atau bahkan belum ada.Kemampuan pemerintah daerah dan petani yang belumsepenuhnya memahami bagaimana karakteristik lahan gambut.Belum tersedianya teknologi yang dapat dipedomani dalampengembangan lahan lahan gambut pada lokasi tertentu.
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subtropis seperti Australia dan Amerika, terbakarnya hutan disanamerupakan bagian dari siklus alam. Jadi tidak salah bila mengatakanhutan “terbakar” diwilayah tersebut. Jadi cukup menggelikanmendengar statment yang mengatakan hutan dilahan gambut“terbakar”. Jika dirunut hal itu terindikasi “dibakar”.Bila dirunut akar permasalahan kebakaran di lahan gambutRiau, disebabkan oleh penebangan hutan alam, dan pembuatansistem drainase berupa kanal-kanal yang ditujukan untukmengeringkan lahan gambut. Pertanyaannya adalah siapa yangmenebang dan membuat kanal itu?.Barangkali pelakunya adalah Orang Hutan yang kini sudahmahir menggunakan mesin chainsaw, dan barangkali  pelakupembuatan kanal adalah Gajah. Namun jika Anda mengatakan ituadalah “ulah manusia” dan bukan ulah binatang, maka seharusnyaAnda tidak lagi mengatakan “bencana asap” adalah “bencana alam”.Untuk mengentaskan masalah asap Riau memang tidaksemudah menulis status di Facebook, atau semudah men-tweetmasalah asap untuk Presiden Republik Indonesia. Masalahnyasangat-sangat kompleks, mulai dari tarik ulur kepentingan, masalahperut, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan lain-lain. Tapiapakah kita sebagai manusia hanya “pasrah” dan “pasrah”bukankah kita harus “ora et labora” (terus berusaha dan berdoa).Salah satu upaya untuk menanggulangi masalah kabut asapdi Riau adalah dengan melakukan kerjasama dengan pakar-pakaryang kompeten menuntaskan masalah kabut asap. Dengan begitusaya yakin, setiap tahunnya tidak perlu menyiapkan aggaran yangbesar untuk memadamkan lahan yang terbakar. Jika hanya haltersebut yang dilakukan, niscaya asap tetap akan menggelar pestaulang tahun yang ke-100.

4545454545dan sebagainya. Sedangkan Reijntjes et al. 1992 menyatakan bahwapengetahuan dan keterampilan petani dalam menyesuaikangagasan baru dengan kondisi dan kebutuhan setempat merupakandasar perubahan dalam masyarakat petani.Ekosistem lahan gambut mempunyai nilai ekonomi yangbesar, baik yang langsung maupun tidak langsung dalampemanfaatannya. Pemanfaatan langsung rawa gambut sebagaisumber ekonomi masyarakat antara lain produksi kayu, getah danikan. Pemanfaatan lahan gambut untuk usaha perkebunandiharapkan mampu menjaga keberlanjutan fungsi ekologi,ekonomi dan sosial pada ekosistem tersebut. Agroekologiperkebunan kelapa sawit merupakan suatu sistem yang sangatdinamis. Dimana dinamika sistem terbentuk dari berbagai interaksiantara vegetasi, siklus hara, hidrologi, sosial dan ekonomipenduduk (Melling dan Goh, 2008).Pengembangan lahan gambut menjadi perkebunan kelapasawit diharapkan mampu mengintegrasikan aspek lingkungan,ekonomi dan sosial. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunanberkelanjutan yang menghendaki adanya keselarasan antaradimensi lingkungan, ekonomi dan sosial tersebut. Tingkatkeberlanjutan perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut diProvinsi Riau menunjukkan adanya kesenjangan dari ketigadimensi tersebut, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.
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Masalah kabut asap sendiri harus dirunut dari akarpermasalahan yang sesungguhnya. Permasalahan tersebutmencakup 3 aspek utama, yaitu masalah Sosial, Ekonomi danLingkungan. Jika berhasil dikaji dari 3 hal tersebut bukan tidakmungkin tahun ini adalah ulang tahun asap yang terakhir.Mulai dari masalah sosial, pembukaan lahan dengan caramembakar merupakan suatu budaya yang sudah menjadi tradisidi Riau, hal ini karena wawasan berbasis lingkungan masih minimdi terapkan.Masalah ekonomi, pembakaran lahan merupakan cara palingmudah diterapkan dan tidak banyak mengeluarkan biaya. Sehinggacara ini menjadi favorit dalam usaha pembukaan lahan untukpertanian.Masalah lingkungan, umumnya banyak yang tidakmengetahui tentang dampak besar yang akan diakibatkan dariperusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tidak dapatdibandingkan dengan nilai uang, karena lingkungan yang telahrusak umumnya memiliki sifat irriversible alias tidak dapat balikseperti sedia kala. Butuh waktu ratusan, bahkan ribuan tahun agarmenyerupai sedia kala, namun tetap tidak dapat benar-benarmenyerupai. Belum lagi efek domino yang ditimbulkan darikerusakan lingkungan, akan terus terjadi permasalahan yang tidakberkesudahan jika terus bersinggungan dengan alam. Sehingga suatukerugian yang teramat-amat besar jika itu terjadi, dan sekali lagihal ini tidak dapat dibandingkan dengan kerugian berupa materi.Untuk menyelesaikan masalah kabut asap, tentu saja hal initidak mungkin terlaksana jika tidak ada sinergi antara pemerintah,pihak swasta, civitas akademik, dan masyarakat. Oleh sebab itudiperlukan upaya-upaya yang konkret agar hubungan ini terjalindengan baik demi mewujudkan Riau merdeka asap.

4646464646

Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Perkebunan Kelapa SawitLuas areal perkebunan kelapa sawit yang terbangun diProvinsi Riau mencapai 1.673.551,37 ha yang terdiri dariperkebunan rakyat seluas 845.230,56 ha (50,51 %), perkebunanbesar negara (PTPN V) seluas 79.527,50 ha (4,75 %) danperkebunan besar swasta seluas 748.793,31 ha (44,74 %). ProduksiCPO mencapai 5.764.201,37 ton yang dihasilkan dari perkebunanrakyat sebesar 2.368.074,80 ton (41,08 %) dengan jumlah pekebun352.022 KK. Sedangkan hasil dari perkebunan besar negaramencapai 367.117,82 ton (6,37 %) dan perkebunan swasta besarmencapai 3.029.008,75 ton (52,55 %) (Dinas Perkebunan ProvinsiRiau, 2009).Perkebunan kelapa sawit  menghasilkan manfaat ekonomiyang penting sebagai penghasil devisa negara. Produksi minyakkelapa sawit Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besardari 7,2 juta ton pada tahun 2000 menjadi 10,6 juta ton pada tahun2005 (Casson, 2005). Dimana volume ekspor minyak kelapa sawitProvinsi Riau mencapai 6.8 juta ton dengan nilai  US$ 3,03 milyar.Sedangkan jumlah petani yang terlibat mencapai 804.490  KKdengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,2 juta  orang  (DinasPerkebunan Provinsi Riau, 2009). Dengan demikian perkebunankelapa sawit memberikan sumbangan yang  besar terhadapperekonomian di Indonesia khususnya di Provinsi Riau.Pengelolaan lahan gambut berbasis sumberdaya lokal dapatmenjadi pilihan bagi keberhasilan usaha pertanian (Sabiham,2007). Selanjutnya Mironga (2005) menyatakan bahwapengetahuan petani terhadap pengelolaan lahan gambut sangatpenting dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem tersebut.Pengetahuan lokal setempat merupakan sumber informasi pentingtentang sistem pertanian setempat, pengalaman, institusi, budaya
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 “JEREBU” Inspirasi HarmoniAna Neveria Zuhri & Iska LestariJurusan Biologi FMIPA UR17 tahun sudah kabut asap menjadi momok yangmenyebalkan bagi masyarakat Riau. Penerbangan yang tertunda,jarak pandang yang terganggu, kerugian besar akibat diliburkannyasekolah dan ribuan masyarakat yang merasakan pernapasannyaterganggu akibat dampak langsung dari bencana asap menambahmiris kenyataan kondisi Riau belakangan ini yang notabenenyapernah menjadi penyumbang devisa Negara terbesar kedua darikayu dan hasil hutan lain. Haruskah bencana asap ini menjadimusim ketiga di Riau setelah musim hujan dan kemarau? Atau masihadakah solusi tuntas untuk penanggulangan bencana asap di bumiLancang Kuning ini?

Dok: A.
 Ronie

Lahan gambut yang terbakar, inspirasi menuju harmonisasi
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Gambar 2. Pola Hubungan Antara Kedalaman Muka Air TanahDengan Fluks CO2 (Handayani, 2009).Semakin tebal gambut maka kandungan karbon (C) akansemakin meningkat (Suwondo, 2011) dengan tingkat korelasi yangtinggi ( R2=0,996) seperti ditunjukkan Gambar 3a.  Selanjutnyaterdapat hubungan yang sangat signifikan (R2=0,898)pertambahan usia kelapa sawit dengan peningkatan biomassa (tha-1) seperti ditunjukkan oleh Gambar 3b.
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Tanah gambut sebagian besar berasal dari serpihan-serpihankayu yang tidak terurai sempurna. Sehingga kondisi tanah gambutitu akan stabil apabila serpihan-serpihan kayu yang tidak teruraisecara sempurna itu digenangi oleh air dalam kondisi tanah yangselalu lembab. Tingkat keasaman yang tinggi pada tanah gambutyang lembab menyebabkan mikrobia dalam tanah tersebut tidakberkembang biak secara ganas. Tanaman-tanaman yang secaraekonomi mampu menguntungkan masyarakat dan bersahabatdengan ekosisem lahan gambut asli seperti ramin, jelutung,bintangor, meranti, dll. Lebih dari 4 juta hektar hutan gambut diRiau menjanjikan masa depan anak bangsa beberapa puluh tahunyang lalu. Tapi keserakahan segelintir manusia berhasil mencabik-cabik harapan Riau itu dengan tamak. Kini, lebih dari 50% kawasanhutan disulap menjadi hutan tanaman industri. Lebih dari 3 jutahektar telah menjadi kebun kelapa sawit dan akasia.Tidak masalah ketika masyarakat ataupun perusahaanmenanam sawit dan akasia di Riau, karena dua tanaman tersebutmampu mendongkrak perekonomian masyarakat Riau itu sendiri.Terus yang salah apanya dong? Yap, yang salah itu adalah penanamansawit dan akasia diatas tanah bergambut. Mengapa demikian? Karenasawit merupakan tanaman yang rakus akan air tetapi tidak sukadengan air. Kondisi air yang berlebihan menggenangi sawit ataupunakasia mampu merusak sel-sel pada tanaman tersebut yangmenyebabkan tanaman itu mati dan tidak bertumbuh seperti yangdiharapkan. Sehingga sistem pembuatan kanal-kanal untukmengeringkan air yang menggenangi tanah bergambut dianggapmenjadi solusi untuk pemuliaan terhadap pertumbuhan sawit danakasia di Riau.Ketika musim kemarau, tanah gambut yang kering akibatair yang mengalir ke kanal-kanal menyebabkan sensitifitas gambut
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Gambar 1. Laju Subsiden Lahan Gambut Pada Kedalaman DrainaseBerbeda  (Hooijer et al. 2006).Rawa gambut tropis merupakan salah satu tipologi ekosistemyang mempunyai fungsi dan komponen penting dari siklus karbonglobal dan menjadi perhatian penting bagi The United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Lahan gambutmenyimpan sekitar 2150 sampai 2875 t C/ha dengan laju penyerapansebesar 0,01-0,03 Gt C/tahun (Maltby dan Immirzi, 1993).Kedalaman muka air tanah berpengaruh dengan fluks CO2pada lahan gambut di perkebunan kelapa sawit (Handayani, 2009;Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian,2009). Semakin dalam mukaair tanah maka fluks CO2 semakin meningkat. Sebaliknyaditemukan juga beberapa pola  hubungan dimana fluks CO2 tidaktergantung pada kedalaman muka air tanah, seperti ditunjukkanpada Gambar 2.
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kering terhadap api sangat tinggi. Belum lagi mikrobia yangterkandung dalam tanah gambut seakan melepas dahaga ketikagambut itu kering karena mereka mendapat asupan oksigen untukmelakukan respirasi dan berkembang biak sehingga turut andilmenyummbang emisi ketika kebakaran terjadi.Kebiasaan masyarakat sekitar membuang puntung rokokditanah bergambut tidak akan menimbulkan masalah ketika tanahitu dalam kondisi berair. Justru sebaliknya, ketika musim kemaraukebiasaan masyarakat tersebut akan membawa petaka karena apipada puntung rokok yang tersisa mampu membakar serpihan-serpihan tanah gambut yang kering. So, sangat membuang-buangwaktu dan tenaga jika kita disibukkan dengan mencari siapa dantujuan pembakaran hutan. Biarlah itu jadi tanggung jawab pihakyang berwenang.Universitas Riau telah membentuk SATGAS STBA (SatuanTugas Solusi Tuntas Bencana Asap) Riau. SATGAS ini melibatkanseluruh komponen Akademika di Universitas Riau itu sendiri.SATGAS ini dipimpin langsung oleh Bapak Prof.Dr.AshaluddinJalil,M.S selaku rektor Universitas Riau. Langkah kongkrit untukmenuntaskan masalah bencana Asap di Riau ini telah di konsepkansecara sempurna dan akan dilakukan aksi nyata demi kesejahteraanjangka panjang masyarakat Riau.Langkah awal yang telah dilakukan oleh SATGAS STBA UR adalahmelaksanakan tanggap darurat dilokasi kebakaran hutan dan lahanyang terjadi di Desa Tanjung Leban Bengkalis. Tim yang diturunkandiantaranya Tim medis yang terdiri dari dokter dan perawat  untukmelayani pengobatan gratis bagi warga korban asap, Tim sosial, Timhukum, Tim healing trauma psikis,  dan Tim peneliti. Kegiatan diawalidengan pengumpulan warga oleh kepala desa, kemudian tim medismulai memberikan pelayanan kesehatan terhadap keluhan-keluhan

4949494949lahan masyarakat. Padahal di atas tanah tersebut masih terdapattanaman pertanian dan tanaman perkebunan milik masyarakat.Kendala biofisik utama dalam pengelolaan lahan gambut antaralain adalah kemasaman, kelarutan ion-ion toksik, kahat hara makro,penurunan muka tanah (subsidence), sifat kering tak balik(irreversible drying), dan daya sangga tanah (bearing capacity)yang rendah. Las et al. (2008) menyatakan bahwa lahan gambutmempunyai faktor pembatas untuk pengembangan pertanianantara lain sebagai  sebagai berikut : (1). Pada umumnya lahangambut memiliki keasaman (pH) 3,5-4,5, serta kahat hara makroN, P, K, Ca dan Mg, terutama setelah 2-3 musim ditanami; (2). Rata-rata laju penurunan muka tanah pada lahan gambut berkisar antara2,5-6,0 cm/tahun, bergantung pada kedalaman gambut dan sistemdrainase; (3). Selain kurang baik bagi tanaman, sifat kering tak
balik memicu kebakaran dan mudah hanyut terbawa air, sertamenyebabkan daya sangga yang rendah dan (4). Lahan gambutmerupakan ekosistem bagi beraneka ragam plasma nuftah danmampu menyimpan air delapan kali lipat dari beratnya.Hooijer et al. (2006) menyatakan bahwa pengaturan tata air(kedalaman drainase) akan berpengaruh pada laju subsidensi padalahan gambut. Semakin rendah permukaan air tanah (water table)akan menyebabkan meningkatnya laju subsiden pada lahangambut.
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yang di alami oleh masyarakat sekitar akibat pengaruh asap. Tim sosialdan hukum juga mencoba mengumpulkan data dari beberapanarasumber seperti kepala desa, RW, RT dan masyarakat biasa untukmendapatkan data dan informasi yang akurat terkait dengan bencanaasap.  Tim healing trauma psikis tidak mau kalah, tim ini berkumpulbersama anak-anak dan melakukan permainan-permainan yangbernilai edukasi, mengurangi beban mental yang dialami oleh anak-anak yang seharusnya masih menikmati masa bermainnya. Timpeneliti melaksanakan observasi dan wawancara mengaitkanhubungan sebab-akibat dan dampak  dari bencana asap serta solusituntas yang akan dan mulai dikerjakan untuk penanggulangan bencanaasap jangka panjang.Kami sebagai mahasiswi yang masih belajar akan segala halsangat bangga terhadap pergerakan serta impian besar yang di tajapara dosen Universitas Riau. Kami selalu akan mensupport kegiatanini  sesuai kapasitas dan kemampuan kami. Karena bencana asap diRiau ini tidak hanya menjadi permasalahan suatu golongan. Tapimasalah yang harus dituntaskan oleh semua golongan tidak terkecualikami, mahasiswa. Semoga permasalahan karhutla di Riau cepatterselesaikan dan tak ada asap yang akan kita hirup lagi setiap tahunnya.“Alam kita sedang sakit”. Seperti pasien yang sedang mengalamipatah tulang, orang yang datang menjenguk tak akan bisamengembalikan kondisi tulangnya seperti sedia kala, tapikedatangannya secara terus-menerus, perhatian dan motivasi yangdiberikan justru secara tidak langsung akan berdampak padakesembuhan si pasien. Begitu juga dengan alam, kita tidak akan mampumengembalikan ekosistem lahan gambut yang terbakar secarasempurna, tapi perhatian dan usaha kita untuk menyelamatkannyadari kerusakan akan jadi awal terciptanya harmonisasi danpersahabatan antara manusia dan lingkungan.” (Ana N.Z, Iska L. 2014)

5050505050 beberapa pelayanan (services) ekologi, ekonomi dan sosial(Galbraith et al. 1997).Alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawitpada lahan gambut merupakan salah satu faktor yang menyebabkanterjadinya perubahan pada ekosistem lahan gambut tersebut.Pemanfaatan lahan gambut yang tidak diikuti dengan pengelolaanlahan yang baik dapat menyebabkan lahan gambut mengalamidegradasi seperti tidak produktif dan menimbulkan masalahlingkungan (Riwandi, 2003). Kondisi ini menyebabkan hilangnyakeragaman sumberdaya genetik, disintegrasi sosial  budaya danmemarginalisasi petani serta menimbulkan kerusakan lingkungan(Reijntjes et al. 1992).Pembukaan lahan pada aktivitas perkebunan kelapa sawitakan merubah karakteristik ekosistem seperti sistem tata air dansulit dikendalikan. Kondisi air  berfluktuatif dan sulit diduga sertaresiko kebanjiran (flooding) di musim hujan dan kekeringan dimusim kemarau. Dengan kondisi biofisik yang demikian, makapengembangan lahan  untuk usaha perkebunan kelapa sawit dalamskala luas memerlukan pengelolaan lahan dan air serta penerapanteknologi yang sesuai dengan kondisi wilayahnya (spesifik
lokalita) agar diperoleh hasil yang optimal.Keadaan ini menjadi ancaman terhadap hilangnyabiodiversitas pada tipologi ekosistem lahan gambut. Pembangunanperkebunan kelapa sawit seringkali diduga menjadi penyebabkebakaran lahan di Provinsi Riau. Pembangunan areal perkebunankelapa sawit skala besar juga memberikan dampak sosial terhadapmasyarakat disekitarnya. Munculnya konflik lahan sebagai akibatproses pembebasan lahan yang tidak mengikuti ketentuan yangberlaku. Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaanperkebunan kelapa sawit menyebabkan terjadinya penyerobotan
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BAGIAN KE-II

PERSPEKTIF ILMU-ILMU ALAM
& ENGINERING

5151515151Pembukaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawitsemakin cepat dan luas. Hal ini disebabkan oleh permintaan pasaryang tinggi akan produk yang berasal dari Crude Palm Oil (CPO).Proyeksi produksi CPO secara Nasional mencapai 26 juta ton padatahun 2020 (Balitbang Pertanian, 2005). Kebijakan pemerintahtersebut akan membawa konsekuensi terjadinya alih fungsi lahanmenjadi perkebunan kelapa sawit. Perkembangan perkebunankelapa sawit yang sedemikian cepat, menyebabkan terjadinya alihfungis lahan dalam jumlah besar. Ekosistem rawa gambut menjadisalah satu bagian dari areal pencadangan pengembanganperkebunan kelapa sawit tersebut. Penggunaan rawa gambutuntuk kepentingan perkebunan di Propinsi Riau Tahun 2008mencapai 817.593  ha menjadi 1.324.962 ha pada Tahun 2011(Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2012).Karakteristik lahan gambut yang sensitif terhadap aktifitasalih fungsi lahan, sehingga harus dilakukan pengelolaan denganbaik agar tidak mengalami degradasi. Usaha  mengembangkanperkebunan kelapa sawit pada rawa gambut dapat menimbulkanpermasalahan dan memerlukan penanganan yang komprehensif.Kebakaran lahan gambut merupakan permasalahan pentingsehubungan dengan pembukaan lahan.  Untuk itu, diperlukanpengelolaan lahan gambut yang terintegratif dengan melibatkanpara pihak (stakeholder) yang berkompeten. Sehingga ancamankerusakan ekologis (kebakaran lahan) pada ekosistem rawagambut akibat aktivitas perkebunan kelapa sawit dapat dihindari.
Tantangan Pemanfaatan Lahan GambutLahan gambut mempunyai karakteristik  khas dengandinamika interaksi antar komponen yang kompleks. Hal ini terlihatdari peran dan fungsi ekosistem  rawa gambut yang memberikan
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5252525252

Ekosistem Rawa Gambut :
Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit

dan Ancaman Kebakaran LahanSuwondoKetua Pusat Studi Bioteknologi Universitas Riau
PendahuluanRawa gambut merupakan salah satu tipe ekosistem lahanbasah dengan potensi sumberdaya hayati yang potensial untukdikembangkan sebagai sistem pendukung kehidupan (life
supporting system). Ekosistem rawa gambut mempunyai fungsiuntuk pelestarian sumberdaya air, peredam banjir, mencegah intrusiair laut, sumber keanekaragaman hayati dan pengendali iklim(Cassel, 1997). Luas rawa gambut di Indonesia diperkirakan 20,6juta ha (10,8%)  dari luas daratan Indonesia, dimana sekitar 7,2juta ha (35%) terdapat di Pulau Sumatera. Luas lahan gambut diPropinsi Riau  adalah 4.043.602 ha  (45 %) dari luas lahankeseluruhan.Pengembangan aktivitas perkebunan kelapa sawit menjadisektor penting dalam mendukung pembangunan untuk percepatanpertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Berdasarkan RTRWP RiauPERDA No.10 Tahun 1994 menyebutkan bahwa potensi arealperkebunan Provinsi Riau seluas 3.133.198 ha atau 33,14 % dariluas wilayah Provinsi Riau. Pemanfaatan lahan dalam kegiatanpembangunan perkebunan hingga tahun 2008 mencapai2.857.567,65 ha. Dengan demikian terdapat potensi lahan untukpengembangan perkebunan seluas lebih kurang 443.199,85 ha(Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2012).
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Pengendalian dan Pencegahan Karhutla
Gambut dari Perspektif Teknik KendaliAdhy Prayitno Fakultas Teknik Universitas RiauKembali pada kenangan awal tahun 1970an, awal mula sayamenjelajahi kawasan provinsi Riau dari utara batas provinsi Riaudengan Sumatera Utara, Kawasan Sibuhuan, Dalu-dalu,  RambahSamo- Pasir Pangaraian dimana sisi sebelah barat  berbatas denganKabupaten Pasaman adalah bagian ujung kabupaten Kampar terusmenuju pantai timur berbatas dengan selat Malaka. PendudukPropinsi Riau pada kawasan itu   masih sangat jarang. Sebagianbesar kawasan masih ditutupi hutan-hutan tropis tanah tinggidibagian yang berbatas dengan Bukit Barisan yaitu hulu sungaiRokan, sungai Kampar Kanan, Kampar Kiri dan hulu sungaiIndragiri.  Bagian kearah pantai timur wilayah propinsi Riau mulaidari bagian tengah hingga kawasan pesisir adalah kawasan vegetasihutan tanah rendah dimana  kira-kira 56% gambut Sumatera adadikawasan itu.  Karakteristik hutan yang basah dan lembabmenyimpan cadangan air untuk kawasan tengah dan pesisir.Tingkat ketebalan gambut dimulai dari gambut dangkal,gambut kedalaman sedang, gambut dalam dan gambut sangat dalam.Propinsi Riau pada masa itu penyumbang devisa negara terbesardari produksi minyak mentah dan penyumbang devisa negaraterbesar kedua dari kayu dan hasil hutan lain.  Hampir tidak pernahterdengar peristiwa kebakaran hutan pada masa itu.  Pembakaranlahan dilakukan oleh penduduk tempatan dalam sekala yang sangatkecil, terbatas pada kawasan yang sama bersiklus lima tahunansehingga tidak menimbulkan dampak-dampak negatif yang takdiinginkan pada hutan dan pada keseimbangan ekosistem.

5353535353

DAFTAR PUSTAKAAchmaliadi, R, dkk. 2003. Potret Keadaan Hutan Indonesia.Bogor. Indonesia : Forest Watch Indonesia dan WashingtonD.C : Global Forest Watch.Amri, T.A. 2000-2013. Kumpulan Pemikiran Dari Berbagai
Artikel, Makalah, Diskusi Terbatas, Dialog Interaktif RRI,
RTV dan TVRI Pekanbaru. Badan Kajian Rona LingkunganFMIPA Universitas Riau. Pekanbaru.Anonim. 1999. Final Report, Annex I : Causes, Extent, Impact
and Costs of 1997/1998 Fires and Drought. Bappenas(National Development Planning Agency).
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Penduduk tempatan hampir tidak pernah menjamah lahan tanahgambut untuk usaha pertanian berpindah.  Sehingga hutan kawasantanah gambut relatif tepelihara dan hampir tidak terjamah.Kawasan hutan produksi kawasan gambut ketika itu dikelola dengansangat arif dan bijak.  Kayu-kayu dengan ukuran diameter > 70 cmyang diijinkan ditebang dengan sangat selektif dan terkendalisehingga tidak menimbulkan gangguan pada keseimbanganvegetasi hutan demikian juga satwa yang ada.

Dok: A.
 Ronie

Pada era tahun 1980an, keseimbangan ekosistem mulaiterganggu ketika industri pulp dan kertas mulai masuk di PropinsiRiau, yaitu PT Indah Kiat.  Era konsesi hutan tanaman industridimulai.  Kebijakan pemerintahan presiden Suharto yangmenerapkan kebijakan pemanfaatan hutan dalam bentuk kebijakan“tebang habis” secara berangsur tapi pasti sebagai awal luluh lantakdan hancurnya hutan Riau.  Pemberian konsesi HTI yang semakin

5454545454 keberhasilannya dalam mengatasi berbagai persoalan kerusakanlingkungan termasuk kebakaran hutan dan lahan. Sistem tersebutharus dilembagakan yang pelibatan masyarakatnya dimulai dariStrata pemerintah daerah yang paling rendah (desa) sampai tingkatkecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Hallain yang tidak kalah pentingnya adalah melestarikan kearifan lokalyang telah membudaya di tengah kehidupan masyarakatkhususnya pedesaan yang bernilai spesifik secara suku, agama,dan etnik serta adat istiadat yang sangat beragam di Indonesia. Agarkegiatan ini dapat berhasil dengan baik pemerintah punyakewajiban mengawasi langsung semua kegiatan di lapangan, bagimasyarakat yang dinilai berhasil berbuat di lapangan perludiberikan penghargaan (reward) yang proporsional.
PENUTUPDari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hutan,merupakan komponen lingkungan hidup yang harus dijagakeberadaan dan kelestariannya dari berbagai kepentingan dangangguan agar kelangsungan kehidupan di planet Bumi ini dapatterjaga secara baik dari waktu ke waktu. Keseimbangan antaratata vegetasi (hutan) dan tata hidrologi (air) merupakan kunciutama untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan baik bagisemua makhluk hidup di alam semesta ini. Manusia sebagaimakhluk sosial yang berlogika merupakan nakhoda utama yangberperan dalam menyelamatkan lingkunga hidup dari berbagaibentuk ancaman dan kehancuran bahkan kepunahan.
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luas pada PT Indah Kiat, yang sekarang disebut PT. IKPP telahmerubah kawasan-kawasan hutan gambut.  Kawasan hutangambut semakin terusik ketika PT RAPP mendapat ijinpembangunan pabrik pulp dan kertas di Kerinci pada awal tahun1990an.  Hutan tanah rendah yang dimiliki Riau semakin berkurangdan berubah menjadi HTI yang monokultur dan merusak tatananhidrologi kawasan.  Bukan hanya telah punahnya ribuan sepesiestumbuhan saja tetapi juga berbagai jenis serangga, mikroorganismehutan dan hewan-hewan endemik Riau lenyap.  Tujuh tahunkemudian, pada tahun 1997 peristiwa kebakaran hutan gambutdimulai.  Kebakaran tersebut terjadi berulang hingga awal tahunini.  Kebakaran yang terjadi semakin hebat dan mencakup hampir50% kawasan hutan dan lahan gambut Riau. Lebih dari 11 jutahektar hutan yang pada tiga puluh tahun sebelumnya begitu lebatdan menjanjikan masa depan anak bangsa, kini telah tercabik cabikoleh  keserakahan segelintir manusia tamak. Lebih dari 50%kawasan hutan alam telah berubah menjadi hutan tanaman industri,mendekati 3 juta hektar telah berubah menjadi kebun kelapa sawit,dan hanya tersisa 2,75 juta hektar hutan alam yang tersebar padakawasan cagar biosfer, taman nasional, dan kawasan suakamargasatwa. Luasan itu kurang dari 25% total hutan Riau secarakeseluruhan.  Peristiwa kebakaran yang baru saja terjadidiperkirakan telah menghanguskan area hutan mendekati 1% darikawasan hutan yang tersisa.  Jika peristiwa karhutla berlangsungterus setiap tahun, maka dalam waktu lima tahun kedepan, kawasanhutan Riau yang ikut berperan mengatur dan menjagakeseimbangan tata air dan ekosistem hutan rawa tanah rendah dankawasan gambut hanya tersisa <20%.Strategi pencegahan dan  pengendalian karhutla dapatdilakukan secara komprehensif, tepat dan benar bila semua

55555555553. Mitigasi atau sistem tanggap dini terhadap kebakaran hutandan lahan.Guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan agar tidak terjadi,maka diperlukan “sikap pro-aktif bukan re-aktif”. Dalam halini mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan jauh lebih baikdaripada memadamkan api yang sedang terbakar danmerehabilitasi lokasi yang telah terbakar.Untuk dapat melaksanakan kegiatan mitigasi ini dengan baikdiperlukan beberapa langkah yang mekanismenya meliputibeberapa tahapan seperti pertama melakukan pemetaan terhadapkawasan hutan dan lahan yang rawan terbakar, ke-dua membuatklasifikasi karakteristik kawasan hutan dan lahan yang rawanterbakar, ke-tiga menyusun program perencanaan antisipasikebakaran hutan dan lahan, ke-empat merealisasikan programperencanaan menjadi aksi di lapangan, ke-lima melakukan evaluasisecara periodik terhadap keberhasilan program perencanaan itu,dan ke-enam memperbaiki berbagai program yang dinilai belumatau kurang berhasil dalam bentuk perbaikan mutu secaraberkesinambungan.4. Reformasi PerilakuUntuk mendapatan kualitas lingkungan yang lestari,produktif, dan berkelanjutan, maka diperlukan reformasi perilakuyang berorientasi kepada kehidupan yang lebih baik. Dalam hal initanggung jawab masyarakat sangat dituntut baik secara individumaupun dalam bentuk komunitas agar peduli terhadap lingkungan.Khusus untuk kebakaran hutan dan lahan, peran masyrakatadi pedesaan amat penting dan menentukan terhadap sukses nyapenghentian kegiatan kebakaran hutan dan lahan itu. Untuk itudiperlukan suatu sistem yang baku yang telah teruji tingkat
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komponen penduduk negeri ini memiliki tanggung jawab terhadapkeutuhan hutan yang dimiliki serta komitmen yang tinggi dandidukung oleh teknologi yang ada. Terapan teknologi kendali untukmengendalikan dan mencegah karhutla gambut bukan teknologiyang rumit. Teknologinya murah, namun perlu investasi besaruntuk kawasan yang sangat luas.  Teknologi diterapkan berbasispada sifat gambut yang harus tetap lembab untuk mencegahterjadinya  kebakaran. Penerapan teknologi kendali berperanmenjaga agar hamparan gambut tidak sampai mencapai tingkatkekeringan yang menyebabkan partikel  gambut mudah terbakardan mudah dibakar.  Sistem kendali berperan sebagai aktivatordan regulator yang menjaga kelembaban gambut pada level yangtidak mudah dan tidak dapat terbakar pada musim kemarau.  Sistemdikondisikan pada kondisi sleeping mode ketika musim hujan ataukondisi lapisan gambut basah.  Pada musim kemarau seecaraautomatik berada pada mode standby sehingga lapisan gambutakan selalu dalam keadaan lembab.     Seandainya karena suatu halada terjadi kebakaran, maka sistem akan mampu mendeteksiperistiwa kebakaran dan sistem memberi pemberitahuan daruratmelalui emergency sirene dan pada saat yang bersamaanmengirimkan sinyal informasi bahaya kebakaran pada stasionkomunikasi  terdekat atau pemilik ponsel terdekat dengan lokasikebakaran. Ketika ini terjadi sistem secara otomatis bergeser pada
mode emergency, mode katup kendali  akan membuka katup hidranbagi pemancaran air guna pemadaman.Untuk membangun sistem ini yang pertama dilakukan adalahmapping kawasan paling rawan kebakaran, zona-zona yangberbatasan dengan hutan konservasi dan hutan alam, zonaberbatasan dengan pemukiman. Mapping juga dilakukan terhadaptitik-titik sumber artesis atau air tanah dalam  (aquifier bed)

5656565656 2. Rehabilitasi lokasi yang telah terbakarUntuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi kawasan hutandan lahan yang telah terbakar diperlukan sebuah tindakan yangnyata yakni kegiatan penghijauan (reboisasi) menggunakantanaman asli yang pernah ada di lokasi terbakar itu agar tatanandan fungsi ekosistemnya terbangun kembali. Untuk itu diperlukansejumlah langkah seperti memetakan (mapping) lokasi yangterbakar, menghitung luas kawasan yang terbakar, menakarkerugian yang ditimbulkan dari kegiatan kebakaran itu,menetapkan karakteristik lahan itu sesuai dengan ekosistemnya,merencanakan penanaman kembali, melakukan pembibitan sesuaidengan tanaman asli di lokasi kawasan yang terbakar, menanambibit sesuai dengan rencana rekonstruksi ekosistem itu, merawatdan memelihara agar reboisasi itu dapat berlangsung dengan baikdan berkesinambungan. Selain itu, perlu pula dievaluasi tingkatkeberhasilan program penghijauan itu, dan melakukan pengawasansecara berkesinambungan agar fungsi ekositemnya dapatdikembalikan sebagai mana mestinya.Sebaik apapun program penhijauan yang dicanangkan di atastidaklah cukup bila tidak dibarengi dengan sosialisasi yang terpadukepada seluruh stakeholders. Masyarakat perlu dibekali denganpemahaman yang memadai tentang pentingnya menjaga kualitassuatu ekosistem terlebih-lebih ekosistem  hutan termasuk hutanrawa gambut, karena ekosistem ini sangat berperan dalam menjagaeksistensi kehidupan semua makhluk hidup di muka bumi ini.Dalam hal ini peran pemerintah menjadi kunci utama untuk dapatterlaksananya keegiatan sosialisasi  dengan baik
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dimana diatas zona ini hidrant terkendali otomatis (automatic
controlled hydrant) ditempatkan.   Penyebaran hidran persatuanluas permukaan dihitung sedemikian rupa sehingga sistemberfungsi optimal dan efektif.  Untuk tujuan ini, Universitas Riaumampu melakukannnya.Sistem yang diperkenalkan ini harus didukung olehkebijakan pemerintah dalam bentuk Perda, PP, atau undang-undangperlindungan kawasan gambut dan undang-undang pencegahankebakaran sumberdaya hutan.  Perusahaan berkewajibanmenyediakan sistem ini pada konsesi perusahaan yang diikutidengan berbagai sanksi jika terjadi pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan negara.Tulisan ini hanya akan menjadi serangkaian kalimat tak bermaknajika gagasannya tidak dipandang berguna.

5757575757beberapa dampak yang dapat ditimbulkan sebagai akibat darikegiatan kebakaran hutan dan lahan itu antara lain; hilangnyakeanekaragaman hayati, pencemaran udara dan gangguankesehatan, musnahnya SDA bagi generasi berikutnya,meningkatkan pemanasan global, terhalangnya aktivitastransportasi baik darat, laut maupun udara serta rusaknya tatahidrologi dan lain-lain.
SOLUSI TERHADAP KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHANUntuk mengatasi kegiatan malapraktek pembakaran hutandan lahan dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu :1. Penegakan hukum lingkungan di lapanganBercermin dari peristiwa masa lalu, 17 tahun secara berturut-turut kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia,bukanlah peristiwa biasa. Kejadian fenomenal ini menggambarkanbetapa lemahnya penegakkan hukum di lapangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan danPerlindungan Lingkungan serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang, serta aspek perundang-undangandan peraturan lainnya terdapat berbagai sanksi pidana dan perdatayang terkait dengan aspek lingkungan hidup. Namun demikianamat sulit bagi kita semua untuk mendapatkan kepastian hukumbagi pelaku pelanggaran terkait dengan aspek kebakaran hutandan lahan serta perusakan lingkungan hidup lainnya. Padahal dalamundang-undang tersebut semua kegiatan yang terbukti masukdalam ranah pelanggaran lingkungan hidup memiliki sanksi dandenda yang jelas. Selama sanksi hukum dan efek jera tidakditerapkan, maka amat sulit bagi kita untuk mendapatkan kondisiyang bebas dari aktivitas kebakaran hutan dan lahan.
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Hutan Sebagai Penopang Kehidupan
BerkelanjutanH. T. Ariful AmriJurusan Kimia FMIPA Universitas RiauDirektur Badan Kajian Rona Lingkungan FMIPA Universitas Riau

Potret Keadaan Hutan IndonesiaIndonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutantropis terluas dan terkaya keanekaragaman hayatinya di dunia.Dalam hal ini puluhan juta masyarakat Indonesia menggantungkanhidupnya terhadap keberadaan hutan tersebut baik secara langsungmaupun tidak langsung. Dilihat dari keluasan hutan yang ada diIndonesia diperkirakan sekitar 162 juta hektar yang merentang disepanjang kepulauan yang jumlahnya lebih dari 17.000 pulau.Ditinjau dari segi sebaran hutan yang ada di Indonesia, maka PulauKalimantan, Sumatera, dan Sulawesi merupakan daerah yangmemiliki hutan terpadat di Indonesia dengan keanekaragamanhayatinya yang luar biasa. Namun demikian dalam satu dekadeterakhir ini Potret Keadaan Hutan Indonesia sedang beradadiambang kepunahan karena tidak dikelola secara baiksebagaimana mestinya.Saat ini Indonesia menjadi pusat perhatian dunia, karenakalangan di dalam negeri dan masyarakat internasional sangat gusarmenyaksikan perusakan sumber daya alam yang semena-mena dinegeri ini. “Keajaiban ekonomi” Indonesia pada tahun 1980-andan 1990-an ternyata sebagian terwujud dengan merusak danmenghancurkan lingkungan dan sarat dengan pelanggaran hak dantradisi masyrakat lokal. Sebagai contoh, salah satu sektorperekonomian yang mengalami pertumbuhan paling pesat, yaituindustri pulp dan kertas. Ternyata keberadaan industri yang

5858585858 tahun berturut-turut itu telah menghasilkan kerugian yang amatluar biasa, yakni puluhan juta kawasan yang terbakar danakumulasi titik panas (hot spot) jumlahnya ribuan pula. Secaraekonomi, kesehatan, pertanian dan perkebunan, pendidikan dankebudayaan, transportasi, serta keanekaragaman hayati baik floramaupun fauna, maka tidak sedikit kerugian yang ditimbulkannyadari kegiatan kebakaran hutan dan lahan itu. Hal ini telahmenyebabkan gagalnya suksesi kehidupan berkelanjutan yangproduktif dan sejahtera yang dicita-citakan oleh makhkluk yangbernama manusia. Kondisi ini telah pula menjadi “preseden
buruk” yang terpelihara dan membudaya sampai saat ini. Dalamkondisi ini tidak sedikit kejadian kebakaran hutan dan lahan yangmuncul karena unsur kesengajaan (“dibakar”) untukkepentingan pembersihan lahan (land clearing) dan terbakarsecara alami terutama untuk kawasan gambut yang mengalamikekeringan. Adapun kejadian kebakaran hutan dan lahan yangmuncul karena unsur kesengajaan, lebih dipicu karena pelakuhanya berorientasi pada aspek ekonomi semata tanpamempertimbangkan sisi ekologis yang jauh lebih berharga.Pembakaran hutan dan lahan yang terjadi selama ini bertujuanuntuk pembukaan lahan, perkebunan kelapa sawit dan PKS (PabrikPengolahan Kelapa Sawit), kegiatan pertanian dan perkebunanlainnya dan lain-lain.
DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHANBila kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagaikawasan hutan Indonesia tidak segera dihentikan, maka dampakyang ditimbulkannya juga akan berlangsung secara terus menerusyang pada gilirannya akan menghancurkan “rumah kehidupan”bagi semua makhluk hidup yang ada di planet Bumi ini. Adapun
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menggunakan bahan baku kayu tersebut dibangun tanpa terlebihdahulu membangun hutan tanaman industri guna memenuhi bahanbakunya dalam pembuatan pulp dan kertas. Sebaliknya, pabrik-pabrik pulp tersebut mengandalkan bahan bakunya daripembukaan hutan alam secara besar-besaran. Selain itu,perekonomian Indonesia dinodai dengan korupsi danketidakpatuhan terhadap hukum. Pembalakan illegal berlangsungsecara terang-terangan dalam volume yang sangat besar selamabertahun-tahun dan diyakini tidak kurang dari 10 juta hektar hutanIndonesia berada dalam kondisi rusak dan punah.Di samping itu Indonesia berada di persimpangan jalan, yakniwalaupun sebagian besar basis sumber daya alamnya sudahhancur atau mengalami degradasi, tetapi yang tersisa masih adawalaupun kualitas dan kuantitas nya sedang berada dalam kondisiterancam. Dalam lima puluh tahun terakhir ini sudah 64 juta hektarhutan yang ditebang. Tidak ada alasan secara ekonomi dan etikayang dapat membenarkan penebangan lebih lanjut terhadap hutansisa dalam tahun-tahun berikutnya agar suksesi kehidupan yanglayak dan sejahtera dapat terwujud secara berkesinambungan dimasa mendatang.
Rekam Jejak Penanganan Hutan di Indonesia1. Indonesia adalah bangsa yang sejak awal berdirinya tak memilikitabiat “Konservasi” yang kuat. Sejarah membuktikan, kesadarankita akan pentingnya konservasi sangat rendah. Hal ini bisa dilihatdari Potret Keadaan Hutan Indonesia. Dalam hal ini Indonesiamerupakan kawasan yang memiliki hutan yang lebat pada tahun1950. Sekitar 40 % dari luas hutan pada tahun 1950 ini telahditebang dalam waktu 50 tahun berikutnya (2000). Jikadibulatkan, tutupan hutan di Indonesia turun dari 162 juta hektar

5959595959budaya konservasi ini adalah “fenomena kebakaran hutan dan
lahan”. Adapun peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadidi Indonesia telah berlangsung sejak lama. Kebakaran hebatpertama yang pernah terjadi di Indonesia adalah pada era tahun1982-an sampai 1983-an. Dalam hal ini, sebagai pemicunya adalahfenomena iklim El Nino yang menghancurkan 210.000 km2 dariwilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kekeringan akibat fenomena
El Nino yang hebat melanda kawasan ini antara bulan Juni 1982dan Mei 1983, dan kebakaran terjadi serempak hampir di seluruhwilayah provinsi ini pada akhir tahun 1982. Saat itu, sekitar 3,2juta hektar hutan dan lahan habis terbakar, 2,7 juta hektar diantaranya adalah hutan hujan tropis. Selanjutnya kebakaran yangluas kembali terjadi beberapa kali dalam dekade berikutnya yaknipada tahun 1991 dan 1994 di Kalimantan Timur. Adapun luas areayang terbakar adalah 500.000 hektar pada tahun 1991 dan hampir5 juta hektar pada tahun 1994 (BAPPENAS, 1999). Kabut asapakibat kebakaran ini  mempengaruhi Singapura dan Malaysia begitujuga dengan Indonesia sehingga mengganggu transportasi udaradan laut yang sekaligus meningkatkan polutan yang tersuspensi diudara dalam jumlah yang amat besar pula. Dalam era 1997 sampai1998, Indonesia kembali mengalami musim kemarau panjangsebagai akibat El Nino yang hebat dan telah pula menimbulkankebakaran hutan dan lahan yang luar biasa. Dalam peristiwa initidak kurang 10 juta hektar hutan dan lahan terbakar dengankerugian hampir senilai 10 miliar dolar. Setelah era tahun 1997-an, kebakaran hutan dan lahanmenjadi sangat fenomenal, karena terjadi setiap tahunnya diberbagai kawasan di Indonesia. Adapun lokasi hutan dan lahan yangrutin mengalami kebakaran hebat antara lain Sumatera, Kalimantandan Sulawesi serta Irian Jaya (Papua).  Dalam periode selama 17
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menjadi 98 juta hektar. Selain itu, Indonesia juga diberi predikatsebagai “Hutan Tropis Seratus Juta Hektar”, yangmengisyaratkan bahwa sebagian dari hutan tropis terbesar didunia terdapat di Indonesia. Berdasarkan luasannya, hutan tropisIndonesia menempati urutan  ke-tiga setelah Brazil dan RepublikDemokrasi Kongo (dulunya Zaire). Tipe-tipe hutan utama diIndonesia berkisar dari hutan-hutan Dipterocarpaceae dataranrendah yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan, sampaihutan-hutan monson musiman dan padang savana di NusaTenggara, serta hutan-hutan non dipterocarpaceae dataranrendah dan kawasan alpin di Irian Jaya (Papua). Indonesia jugamemiliki hutan mangrove terluas di dunia. Luasnya diperkirakansebesar 4,25 juta hektar pada awal tahun 1990-an. Semua kondisiyang pada awalnya amat berharga ini baik secarakeanekaragaman hayati maupun dari segi ekonomis telahmengalami porak poranda bahkan kepunahan karena tidakdikelola secara baik menggunakan konsep ekosistem sesuaidengan karakteristiknya. Hal ini juga menggambarkan ancamanyang sangat serius terhadap keberlanjutan pembangunan di negeriyang memiliki lebih dari 17.000 Pulau itu.2. Selama Indonesia merdeka, laju kerusakan dan pengrusakanLH (Lingkungan Hidup) jauh lebih cepat dibandingkan denganlaju pencegahan kerusakan dan rehabilitasi LH. Bila secarakonsisten digunakan parameter Potret Keadaan HutanIndonesia, maka Indonesia merupakan negara yang mengalamilaju kehilangan hutan (deforestasi) tercepat di dunia. Dalamhal ini, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 1980-an lajukehilangan hutan di Indonesia rata-rata sekitar 1 juta hektarper tahun, kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7 juta hektarper tahun pada tahun-tahun pertama 1990-an. Sejak tahun

6060606060 hutan rawa gambut yang spesifik di dunia, seperti Taman NasionalZamrud dan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.Adapun luas kawasan Taman Nasional Zamrud sekitar28.000 hektar, sedangkan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil sekitar700.000 hektar. Namun demikian, kedua kawasan ini sedangmengalami ancaman yang amat serius sebagai akibat adanyaaktivitas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tiap tahunnyapada saat musim kemarau dan kekeringan. Kebakaran hutan danlahan di kawasan hutan rawa gambut dapat dipicu oleh berbagaihal seperti : keberadaan parit dan saluran yang tidak dikelola denganbaik sehingga menyebabkan terkurasnya air gambut secaraberlebihan yang pada gilirannya akan menyebabkan kawasan iumenjadi kering dan mudah terbakar. Selain itu, alih fungsi lahan dikawasan yang berdampingan dengan kawasan hutan rawa gambutyang diawali dengan kegiatan pembakaran untuk pembersihanlahan itu dapat pula menjadi pemicu kebakaran hutan di lahan hutanrawa gambut. Kondisi buruk ini diperparah pula dengan lemahnyafungsi pengawasan dalam mengamankan kawasan hutan rawagambut dari ancaman berbagai aktivitas yang merugikan bagiekosistem hutan yang spesifik itu.
Fenomena Kebakaran Hutan dan Lahan di IndonesiaWalaupun Indonesia memiliki luas hutan yang amatmenjanjikan, namun demikian kondisi hutan yang ada di Indonesiatersebut sedang berada diambang kehancuran dan kepunahankarena tidak dikelola secara baik menggunakan konsep ekosistem.Selain itu, sebagian besar mayarakat Indonesia tidak memilikibudaya konservasi yang bisa dihandalkan dalam mengelola SumberDaya Alam yang ada  termasuk sumber daya hutan di dalamnya.Salah satu fakta yang dapat dijadikan sebagai barometer lemahnya
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1996, laju deforestasi tampaknya meningkat lagi menjadi rata-rata 2 juta hektar per tahun. Selain itu, hutan-hutan tropisdataran rendah Indonesia yang memiliki persediaan kayu dankeanekaragaman yang paling kaya merupakan kawasan yangpaling berisiko tinggi untuk mengalami kepunahan. Tipe hutanini hampir seluruhnya telah lenyap baik di Sulawesi, Sumatera,maupun Kalimantan sebagai akibat eksploitasi yang berlebihanyang berorientasi pada sektor ekonomi semata tanpamempertimbangkan sedikitpun nilai ekologisnya.3. Percepatan industrialisasi selama lebih dari 40 tahun terakhirmelahirkan industrialisme dan urbanisme. Ekonomi desaagraris konservatif dimarjinalisasi oleh ekonomi modern,megapolitansi dan urbanisasi pedesaan. Kerusakan LHberakumulasi dari hari ke hari, terutama akibat taburan limbahindustri berbahaya. Indonesia adalah Negara terpentingpenghasil berbagai kayu bulat tropis dan kayu gergajian, kayulapis, dan hasil kayu lainnya serta pulp untuk pembuatan kertas.Lebih dari setengah hutan di negara ini, sekitar 54 juta hektar,dialokasikan untuk produksi kayu (meskipun tidak semuanyaaktif dibalak), dan ada 2 juta hektar lagi hutan memasok kayupulp. Volume dan nilai produksi kayu Indonesia sulitditentukan secara persis: data yang disediakan oleh FAO, The
International Tropical Timber Organization (ITTO) danPemerintah Indonesia masing-masing berbeda dan tidak bisadibandingkan begitu saja. Sebagian besar produksi kayuIndonesia digunakan untuk kepentingan domestik danharganya umumnya jauh lebih rendah dibandingkan denganharga di pasar internasional. Namun jelas bahwa sektorkehutanan penting sekali bagi perekonomian Indonesia. Padatahun 1997, sektor kehutanan dan pengolahan kayu

6161616161maupun sebagai pengendali iklim global serta sangat bermanfaatsebagai sumber pangan, pemasok bahan baku industri, danpendukung berbagai jenis kehidupan lainnya.Bila dilihat dari sisi karakteristik secara fisika dan kimia,maka lahan gambut tersebut memiliki beberapa ciri sepertitingginya akumulasi bahan organik dengan laju dekomposisi yangrendah, pH air dan tanahnya asam (pH < 7,00), serta memiliki pori-pori yang relatif besar dan luas. Sebagai akibatnya hutan rawagambut merupakan kawasan yang mampu menyimpan air dalamjumlah yang relatif sangat besar dan berfungsi sebagai daerahtangkapan air (catchment area).Selain itu, lahan gambut memiliki peranan hidrologis yangpenting bagi suatu wilayah, karena secara alami berfungsi sebagaicadangan (reservoir) air dengan kapasitas yang sangat besar.Dalam hal ini hutan rawa gambut  berfungsi sebagai pengatur debitair pada musim hujan dan kemarau, sebagai tempat pemyimpanankarbon pada biomassa tanaman, dan turut berperan dalammengatur perubahan iklim.Di samping itu, secara umum lahan gambut berperan pulasebagai sentra layanan jasa lingkungan alami yakni melindungisumber-sumber air (memelihara daur hidrologi, mengatur lajudistribusi aliran air permukaan dan berperan sebagai penyanggadalam berbagai keadaan yang ekstrim, seperti banjir dankekeringan).Bila ditinjau dari aspek sebaran, maka Indonesia merupakankawasan yang sangat mengemuka di dunia baik dari segi kuantitasmaupun kualitas hutan rawa gambutnya. Dalam hal ini keberadaanhutan rawa gambut yang ada di Indonesia sebagian besar terdapatdi Sumatera, Papua dan Kalimantan. Khusus untuk Pulau Sumatera,Provinsi Riau merupakan kawasan yang memiliki karakteristik
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menyumbang 3,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)dan ekspor kayu lapis, pulp, dan kertas nilainya mencapai 5,5miliar dolar. Jumlah ini nilainya hampir setengah dari nilaiekspor minyak dan gas, dan setara dengan hampir 10 persenpendapatan ekspor total (56,3 miliar dolar) (Bank Indonesia,3 September 1999 dalam Potret Keadaan Hutan Indonesia,2003).4. Daya topang ekologi (Ecological Carrying Capacity) semakinrendah. Di sejumlah tempat bahkan telah terlampaui. Bukanhanya kelanjutan pembangunan yang terancam tetapi jugamasa depan hidup umat manusia Indonesia.5. Berkembang transnasionalisasi persoalan-persoalan LH.Masalah pengelolaan LH tak lagi dipandang secara sempitsebagai persoalan lokal atau nasional. Selain itu, kegagalanpengelolaan hutan yang kita lakukan bisa memicu persoalanserius dengan negara lain, terutama negara tetangga. Salah satucontoh aktivitas terkait dengan keberadaan hutan dan lahanyang dapat dikategorikan sebagai “malapraktek” adalahkebakaran hutan dan lahan. Malapraktek ini telah berlangsungsejak Juli 1997 sampai saat sekarang ini tanpa adanya kejelasanwaktu untuk dapat dihentikan secara nyata. Ekspor asap yangtelah berlangsung selama 17 tahun itu tidak hanyamenimbulkan kerugian yang amat besar dari segikeanekaragaman hayati, namun juga telah menurunkan harkatdan martabat bangsa Indonesia di mata masyarakatinternasional. Negara Indonesia dinilai “gagal” olehmasyarakat internasional karena sampai saat ini permasalahankebakaran hutan dan lahan belum terselesaikan secarakompherensif dengan pelibatan semua stakeholders.
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HUTAN RAWA GAMBUTHutan rawa gambut merupakan suatu ekosistem spesifikdengan vegetasi yang spesifik pula dan selalu dalam keadaan basahatau lembab. Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya lapisangambut, karena proses dekomposisi serasah berlangsung secaraanaerob. Selain itu, ketebalan gambut yang teradapat dalam hutanrawa gambut memberikan informasi kepada kita tentang usiaekosistem itu. Dalam hal ini untuk mendapatkan lahan gambut yangtebalnya 10 cm dan luasnya satu hektar dibuthkan waktu lebihdari 5.000 tahun.Dilihat dari aspek hutan rawa gambut, Indonesia memilikiluasan lahan hutan rawa gambut tropis terluas di dunia yakni sekitar20 juta hektar. Angka ini meliputi 50% dari total luas 40 juta hektarhutan rawa gambut dunia.Di samping itu, sebaran lahan gambut yang ada di Indonesiasebagian besar terdapat di Sumatera, Papua, dan Kalimantan. Selainluas, lahan gambut tersebut juga kaya dengan keanekaragamanhayatimya baik flora maupun fauna. Di kawasan ini, lterdapatberagam satwa liar yang langka seperti Buaya Sinyulong(Tomistoma schlegelii), Mentok Rimba (Cairina scutulata),Bekantan (Nasalis larvatus), Harimau Sumatera (Panthera tigris
sumatrae), Orangutan (Pongo abelii), Ikan Arwana (Sclerophagus
formosus), Ikan Tapah (Wallago leerii), Ikan Baung (Macrones
nemurus), dan lain sebagainya. Selain itu, di lahan gambut tersebutjuga terdapat berbagai jenis tumbuhan yang bernilai ekonomispenting seperti Pohon Jelutung (Dyera spp), Ramin (Gonystylus
bancanus), Belangeran (Shorea balangeran), berbagai jenis Rotan(Calameae), tanaman Pandan (Pandanus), dan lain sebagainya. Olehsebab itu, hutan lahan gambut memiliki arti yang sangat pentingbagi kelangsungan kehidupan baik dari segi ekonomi, ekosistem,
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