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MERANG-NGIRAWAN
MENGELOLA EKOSISTEM GAMBUT SECARA BERKELANJUTAN

KELOLA SENDANG
KEMITRAAN PENGELOLAAN LANSKAP SEMBILANG-DANGKU

SUMATERA SELATAN

MERANG - NGIRAWAN
Area model 2 KELOLA Sendang meliputi
Kawasan Hidrologis Gambut Sungai Merang
– Sungai Ngirawan. Lanskap yang diapit dua
utas anak Sungai Lalan (yakni Sungai Merang
dan Sungai Kepayang) ini adalah hulu
sejumlah sungai dan anak sungai di pesisir
TN Sembilang. Fungsi produksi mendominasi
KHG Merang-Ngirawan, terutama untuk
Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan,
dan pertambangan. Selain itu, konsesi
pengelolaan kawasan hutan juga diberikan
kepada PT Global Alam Lestari (GAL) yang
mengusahakan penyimpanan & penyerapan
karbon dan bersifat restoratif. Area model ini
sebagian besar terletak di Kecamatan
Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin,
dan sebagian kecil di timur laut termasuk
dalam wilayah administratif Kecamatan
Area Keseluruhan KELOLA Sendang
Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin.

Masyarakat di dalam kawasan KHG Merang-Ngirawan terbiasa menggantungkan hidupnya pada rawarawa gambut, di mana mereka biasa mencari ikan. Hasil tangkapan akan diolah secara sederhana dan
dipasarkan hingga ke Jambi. Kini, tangkapan mereka terus menyusut, akibat pengelolaan kawasan hutan
yang kurang bijaksana.
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DESA PERCONTOHAN
Muara Merang
Muara Medak
Kepayang

PT GAL

Kubah Gambut

KPHP Lalan Mendis

Konsesi Perusahaan

Hutan Desa Muara Merang

Hutan Desa Kepayang

FAKTA GAMBUT
KHG MERANG-NGIRAWAN
Variasi ketebalan

3 - 7 meter
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kubah gambut utama

Luas Area Model:

82.021 hektar
KPHP Lalan Mendis

TATAKELOLA LAHAN KONSESI
KPHP LALAN MENDIS

74.474 hektar (90,8%)
Area Penggunaan Lain

7.546 hektar (9,2%)
Hutan Desa Muara Merang

7.250 hektar
Hutan Desa Kepayang

5.170 hektar

1perusahaan restorasi alam (PT GAL)
3perusahaan Hutan Tanaman Industri
1

perusahaan perkebunan

Luasnya lahan yang dapat dikelola masyarakat memungkinkan dilakukannya praktik agrosilvopastura, yakni
pengembangan pertanian campur dengan peternakan. Masyarakat dapat menanam lamtoro, kaliandra, nangka dan
gleresidae, yang juga berguna sebagai pakan ternak. Kini, rintisan kebun karet dan kebun campur mulai dicoba tanam
di lahan Hutan Desa Muara Merang.

Hutan rawa gambut adalah penyimpan karbon paling tinggi
di dunia; sekitar 20 kali lebih banyak dibanding hutan dataran
rendah lain yang tumbuh di tanah mineral. Kubah gambut
Merang-Ngirawan, berkedalaman antara tiga hingga tujuh
meter, menyimpan lebih dari 2.000 metrik ton karbon per
hektar; sebagian besar di bawah permukaan tanah. Berbeda
dengan tanah mineral, lahan gambut menciptakan
ekosistem yang spesiﬁk, terutama satwa perairan. Salah
satunya adalah spesies amﬁbi yang hanya bisa ditemukan di
Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Semenanjung Melayu:
buaya senyulong (Tomistoma schlegelii).
Kesehatan “paru-paru” Sumatera Selatan ini terus menurun,
terutama akibat pengelolaan lanskap yang mengedepankan
kepentingan ekonomi skala besar. Praktik pengeringan lahan
gambut untuk mengonversinya menjadi perkebunan
melepas 11–20 ton karbon per hektar per tahun dan
mencederai ekosistem sekaligus kehidupan masyarakat
setempat. Beberapa isu utama yang menjadi tantangan pada
lanskap ini antara lain: (1) menurunnya kualitas ekosistem
gambut; (2) tingkat kemiskinan yang tinggi; (3) akses
sumberdaya lahan masyarakat; (4) tingkat pendidikan yang
rendah; dan (5) minim serta rendahnya kualitas layanan
dasar. Sejumlah tantangan itu adalah imbas pengelolaan
lanskap yang sebagian besar berorientasi ekonomi.
Kemitraan multipihak memungkinkan KELOLA Sendang,
bersama seluruh parapihak setempat, mengupayakan
pemulihan ekosistem gambut secara terpadu dan tepatguna, sambil mengajak masyarakat untuk berdaya bersama.

Pengeringan lahan gambut untuk kepentingan ekonomi skala besar
membuatnya sangat rentan terbakar. Di musim kemarau, kebakaran di
lahan gambut sangat sulit dipadamkan, karena api terus menjalar lewat
material organik di bawah permukaan tanah.

PROGRAM PRIORITAS & RENCANA AKSI
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Perbaikan Aspek Kependudukan
a. Perbaikan data kependudukan
b. Perbaikan aspek komunikasi

Penguatan Legalitas Lahan Masyarakat Gambut
a. Pemetaan batas desa
b. Perencanaan tataguna lahan desa
c. Penguatan Perhutanan Sosial

Pengendalian Karhutla, Pencemaran, dan
Kerusakan Sungai pada Ekosistem Gambut
a. Peningkatan sinergi pencegahan dan
penanggulangan Karhutlah di tingkat desa (SOP berbasis desa)
b. Pengembangan kelompok REPAIR
c. Perlindungan sempadan dan pengendalian Sungai Lalan

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Gambut
a. Pengolahan produk khas gambut skala rumah tangga
b. Pengembangan perikanan rawa gambut
c. Pengembangan agrosilvopastura di lahan gambut
d. Pengembangan ekowisata ekosistem gambut
e. Pemenuhan kebutuhan air bersih melalui sistem pemanenan
air hujan

Rp
Restorasi Gambut
a. IUP RAP Karbon dan/atau PAN Karbon
b. Integrated Water Management System (IWMS)
c. Restorasi dan perlindungan hutan desa

Rp
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