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Sifat kimia dan fisika tanah gambut merupakan sifat-sifat tanah gambut
yang penting diperhatikan dalam pengelolaan lahan gambut. Sifat kimia seperti
pH, kadar abu, kadar N, P, K, kejenuhan basa (KB), dan hara mikro merupakan
informasi yang perlu diperhatikan dalam pemupukan di tanah gambut.
Sifat fisika gambut yang spesifik yaitu berat isi (bulk density) yang
rendah berimplikasi terhadap daya menahan beban tanaman yang rendah.
Selain itu agar tanah gambut dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang
lama,maka laju subsiden (penurunan permukaan tanah) dan sifat mengering
tidak balik (irreversible drying) perlu dikendalikan agar gambut tidakcepat habis.
Sifat kimia tanahgambut
Tanah gambut terbentuk dari timbunan bahan organik, sehingga
kandungan karbon pada tanah gambut sangat besar. Fraksi organik tanah
gambut di Indonesia lebih dari 95%, kurang dari 5% sisanya adalah fraksi
anorganik. Fraksi organik terdiri atassenyawa-senyawa humat sekitar 10 hingga
20%, sebagian besar terdiri atas senyawa-senyawa non-humat yang meliputi
senyawa lignin, selulosa, hemiselulosa, lilin, tannin, resin,suberin, dansejumlah
kecil protein. Sedangkan senyawa-senyawa humat terdiri atas asam humat,
himatomelanat dan humin (Stevenson, 1994; Tan, 1993).
Karakteristik kimia tanah gambut di Indonesia sangat beragam dan
ditentukan oleh kandungan mineral, ketebalan, jenis tanaman penyusun gambut,
jenis mineral pada substratum (di dasar gambut), dan tingkat dekomposisi
gambut. Polak (1975) mengemukakan bahwa gambut yang ada di Sumatera dan
Kalimantan umumnya didominasi oleh bahan kayu-kayuan. Oleh karena itu
komposisi bahan organiknya sebagian besar adalah lignin yang umumnya
melebihi 60% dari bahan kering, sedangkan kandungan komponen lainnya
seperti selulosa, hemiselulosa, dan protein umumnya tidak melebihi 11% (Tabel
8).
Kemasaman tanah
Tanah gambut umumnya mempunyai tingkat kemasaman yang relatif
tinggi dengan kisaran pH 3 - 4. Gambut oligotropik yang memiliki substratum
pasir kuarsa di Berengbengkel, Kalimantan Tengah memiliki kisaran pH 3,25 –
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3,75 (Halim, 1987; Salampak, 1999). Sementara itu gambut di sekitar Air
Sugihan Kiri, Sumatera Selatan memiliki kisaran pH yang lebih tinggi yaitu 4,14,3 (Hartatik et al., 2004).
Tabel 8. Komposisi gambut tropika tipe sangat masam (Hardon dan Polak,
1941 dalam Polak, 1975)
Komponen gambut
Larut dalam:
Eter
Alkohol
Air
Hemiselulosa
Selulosa
Lignin
Protein

Asal gambut
Sumatera
Kalimantan
% bahan kering
4,67
4,75
1,87
1,95
10,61
63,99
4,41

2,50
6,65
0,87
1,95
3,61
73,67
3,85

Tanah gambut di Indonesia sebagian besar bereaksi masam hingga
sangat masam dengan pH <4,0. Tingkat kemasaman tanah gambut
berhubungan erat dengan kandungan asam-asam organik, yaitu asam humat
dan asam fulvat (Andriesse, 1974; Miller dan Donahue, 1990). Bahan organik
yang telah mengalami dekomposisi mempunyai gugus reaktif karboksil dan
fenol yang bersifat sebagai asam lemah. Diperkirakan 85-95% sumber
kemasaman tanah gambut disebabkan karena kedua gugus karboksil dan fenol
tersebut. Kemasaman tanah gambut cenderung menurun seiring dengan
kedalaman gambut. Pada lapisan atas pada gambut dangkal cenderung
mempunyai pH lebih tinggi dari gambut tebal (Suhardjo dan Widjaja-Adhi,1976).
Pengapuran tanah gambut dengan tujuan meningkatkan pH tidak terlalu efektif,
karena kadar Al gambut yang rendah. Umumnya pH gambut pantai lebih tinggi
dan tanahnya lebih subur dibandingkan dengan gambut pedalaman karena
adanya pengayaan basa-basa dari air pasang surut.
Asam-asam fenolat
Tanahgambut di Indonesia umumnya terbentuk dari kayu-kayuan yang
mempunyai kandungan lignin yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanahtanah gambut yang berada di daerah beriklim sedang (Driessen dan Suhardjo,
1976; Driessen, 1978). Dekomposisi tanah gambut kayu-kayuan kaya lignin
dalam keadaan anaerob selain menghasilkan asam-asam alifatik juga
menghasilkan asam-asam fenolat. Sebagian besar dari asam-asam ini bersifat
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racun bagi tanaman (Kononova, 1968; Tsutsuki dan Ponnamperuma, 1987,
Tsutsuki dan Kondo, 1995). Beberapa jenis asam fenolat yang umum dijumpai
dalam tanah adalah asam vanilat, p-kumarat, p-hidroksibenzoat, salisilat, galat,
sinapat, gentisat, dan asam syringat (Tsutsuki, 1984). Beberapa hasil penelitian
menunjukkan bahwa asam-asam fenolat bersifat fitotoksik bagi tanaman dan
menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat (Driessen, 1978; Stevenson,
1994; Tsutsuki, 1984). Asam-asam fenolat tersebut berpengaruh menghambat
perkembangan akar tanaman dan penyediaan hara di dalam tanah.
Hartley dan Whitehead (1984), mengemukakan bahwa asam-asam
fenolat pada konsentrasi 250 µM menurunkan sangat nyata serapan kalium
oleh tanaman barley. Asam salisilat dan ferulat menyebabkan terhambatnya
serapan kalium dan fosfor oleh tanaman gandum, serta asam ferulat pada
konsentrasi 500-1.000 µM menurunkan serapan fosfor pada tanaman kedelai.
Konsentrasi asam fenolat sebesar 0,6-3,0 µM dapat menghambat pertumbuhan
akar padi sampai 50%, sedangkan pada konsentrasi 0,001 hingga 0,1 µM
dapat mengganggu pertumbuhan beberapa tanaman (Takijima 1960, dalam
Tsutsuki, 1984). Pengaruh asam p-hidroksibenzoat yang diberikan terusmenerus sampai panen dengan konsentrasi >0,1 µM menurunkan bobot kering
tanaman bagian atas dan biji pada saat panen (Tadano et al., 1992). Wang et
al. (1967) mendapatkan pada konsentrasi asam p-hidroksibenzoat sebesar 770 µM dapat menekan pertumbuhan tanaman jagung, gandum, dan kacangkacangan. Sedangkan pada konsentrasi 180 µM tidak berpengaruh terhadap
tanaman tebu, tetapi pada konsentrasi asam p-hidroksibenzoat 360 µM
berpengaruh terhadap pertumbuhan akar tanaman tebu.
Kandungan basa-basa
Gambut oligotropik, seperti banyak ditemukan di Kalimantan,
mempunyai kandungan kation basa seperti Ca, Mg, K, dan Na sangat rendah
terutama pada gambut tebal. Semakin tebal gambut, basa-basa yang
dikandungnya semakin rendah dan reaksi tanah menjadi semakin masam
(Driessen dan Suhardjo, 1976). Semakin tebal gambut, kandungan abu
semakin rendah, kandungan Ca dan Mg menurun dan reaksi tanah menjadi
lebih masam (Driessen dan Soepraptohardjo, 1974). Kandungan basa-basa
yang rendah disertai dengan nilai kapasitas tukar kation (KTK) yang
tinggimenyebabkan ketersediaan basa-basa menjadi rendah. Rendahnya
kandungan basa-basa pada gambut pedalaman berhubungan erat dengan
proses pembentukannya yang lebih banyak dipengaruhi oleh air hujan
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(Leiwakabessy, 1978). Kejenuhan basa (KB) tanah gambut pedalaman pada
umumnya sangat rendah. Tanah gambut pedalaman Berengbengkel
Kalimantan Tengah mempunyai nilai KB <100% (Tim Institut Pertanian
Bogor,1974),demikian juga nilai KB tanah gambut dataran rendah Riau
(Suhardjo dan Widjaja-Adhi, 1976).
Kapasitas tukar kation
Nilai kapasitas tukar kation tanah gambut umumnya sangat tinggi (90200 cmol(+)kg-1.Hal ini disebabkan oleh muatan negatif bergantung pH yang
sebagian besar dari gugus karboksil dan gugus hidroksil dari fenol (Driessen
dan Soepraptohardjo, 1974). Menurut Andriesse (1974) dan Driessen (1978),
kapasitas tukar kation tanah gambut ombrogen di Indonesia sebagian besar
ditentukan oleh fraksi lignin dan senyawa humat (Tabel 9). Tanah gambut di
Indonesia, terutama tanah gambut ombrogen mempunyai komposisi vegetasi
penyusun gambut didominasi dari bahan kayu-kayuan. Bahan kayu-kayuan
umumnya banyak mengandung senyawa lignin yang dalam proses
degradasinya akan menghasilkan asam-asam fenolat (Stevenson, 1994).
Tabel 9. Komposisi gambut ombrogen di Indonesia dan kapasitas tukar kation
(Driessen, 1978)
Komposisi
Lignin
Senyawa humik
Selulosa
Hemiselulosa
Lainnya
Bahan organik gambut

Bobot
%
64-74
10-20
0,2-10
1-2
<5
100

KTK
me 100g-1
150-180
40-80
7
1-2
190-270

Tanah gambut pedalaman di Kelampangan, Kalimantan Tengah
mempunyai nilai KB < 10%, demikian juga gambut di Pantai Timur Riau
(Suhardjo dan Widjaja-Adhi, 1976). Muatan negatif (yang menentukan KTK)
pada tanah gambut seluruhnya adalah muatan tergantung pH (pH dependent
charge), dimana KTK akan naik bila pH gambut ditingkatkan. Muatan negatif
yang terbentuk adalah hasil disosiasi hidroksil pada gugus karboksilat atau fenol.
Oleh karena itu penetapan KTK menggunakan pengekstrak amonium acetat pH
7 akan menghasilkan nilai KTK yang tinggi, sedangkan penetapan KTK dengan
pengekstrak amonium klorida (pada pH aktual) akan menghasilkan nilai yang
lebih rendah. KTK tinggi menunjukkan kapasitas jerapan (sorption capacity)
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gambut tinggi, namun kekuatan jerapan (sorption power) lemah, sehingga kationkation K, Ca, Mg, dan Na yang tidak membentuk ikatan koordinasi akan mudah
tercuci.
Secara alamiah tanah gambut memiliki tingkat kesuburan rendah,
karena kandungan unsur haranya rendah dan mengandung beragam asamasam organik yang sebagian bersifat racun bagi tanaman. Namun demikian
asam-asam tersebut merupakan bagian aktif dari tanah, yang menentukan
kemampuan gambut untuk menahan unsur hara. Karakteristik dari asam-asam
organik ini akan menentukan sifat kimia gambut. Untuk mengurangi pengaruh
buruk asam-asam organik yang beracun, dapat dilakukan dengan
menambahkan bahan-bahan yang banyak mengandung kation polivalen seperti
Fe, Al, Cu, dan Zn. Kation-kation tersebut membentuk ikatan koordinasi dengan
ligan organik membentuk senyawa kompleks/khelat. Oleh karena itu bahanbahan yang mengandung kation polivalen tersebut bisa dimanfaatkan sebagai
bahan amelioran gambut (Sabiham et al., 1997; Saragih, 1996).
Status hara
Secara alami status hara tanah gambut tergolong rendah, baik hara
makro maupun mikro. Kandungan unsur hara gambut sangat ditentukan oleh
lingkungan pembentukannya. Gambut yang terbentuk dekat pantai pada
umumnya gambut topogen yang lebih subur, dibandingkan gambut pedalaman
yang umumnya tergolong ombrogen. Tingkat kesuburan tanah gambut
tergantung pada beberapa faktor: (a) ketebalan lapisan tanah gambut dan
tingkat dekomposisi; (b) komposisi tanaman penyusunan gambut;dan (c) tanah
mineral yang berada dibawah lapisan tanah gambut (Andriesse, 1974). Polak
(1949) menggolongkan gambut kedalam tiga tingkat kesuburan yang
didasarkan pada kandungan P2O5, CaO, K2O, dan kadar abunya, yaitu: (1)
gambut eutrofik dengan tingkat kesuburan yang tinggi; (2) gambut mesotrofik
dengan tingkat kesuburan yang sedang; dan (3) gambut oligotrofik dengan
tingkat kesuburan yang rendah (Tabel 10).
Tabel 10. Kandungan hara pada tiga tingkat kesuburan gambut
Tingkat
kesuburan

Kandungan ( % bobot kering gambut)
P2O5

CaO

K2 O

Abu

> 0,25

> 4,0

> 0,10

> 0,25

Mesotrofik

0,20-0,25

1-4,0

0,10

0,20 – 0,25

Oligotrofik

0,05-0,20

0,25-1

0,03-0,1

0,05 – 0,20

Eutrofik
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Gambut di Indonesia umumnya merupakan gambut ombrogen, terutama
gambut pedalaman yang terdiri atas gambut tebal dan miskin unsur hara,
digolongkan ke dalam tingkat oligotrofik (Radjaguguk, 1997). Sedangkan pada
gambut pantai pada umumnya tergolong gambut topogen dengan status eutrofik
yang kaya akan basa-basa,karena adanya sumbangan Ca, Mg, dan K dari air
pasang surut.
Beberapa sifat kimia tanah gambut lain yang berpengaruh terhadap
dinamika hara dan penyediaan hara bagi tanaman yaitu: kemasaman tanah,
kapasitas tukar kation dan basa-basa dapat ditukar, fosfor, unsur mikro,
komposisi kimia dan asam fenolat gambut.
Nitrogen
Ketersediaan N bagi tanaman pada tanah gambut umumnya rendah,
walaupun analisis N total umumnya relatif tinggi karena berasal dari N-organik.
Perbandingan kandungan C dan N tanah gambut relatif tinggi, umumnya
berkisar 20-45 dan meningkat dengan semakin meningkatnya kedalaman
(Radjagukguk, 1997). Oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan N tanaman
yang optimum diperlukan pemupukan N.
Fosfor
Unsur fosfor (P) pada tanah gambut sebagian besar dijumpai dalam
bentuk P-organik, yang selanjutnya akan mengalami proses mineralisasi
menjadi P-anorganik oleh jasad mikro. Sebagian besar senyawa P-organik
berada dalam bentuk ester ortofosfat, sebagian lagi dalam bentuk mono dan
diester. Ester yang telah diidentifikasi terdiri atas inositol fosfat, fosfolipid, asam
nukleat, nukleotida, dan gula fosfat. Ketiga senyawa pertama bersifat dominan.
Fraksi P-organik diperkirakan mengandung 2,0% P sebagai asam
nukleat, 1,0% sebagai fosfolipid, 35% inositol fosfat, dan sisanya belum
teridentifikasi. Di dalam tanah, pelepasan inositol fosfat sangat lambat
dibandingkan ester lainnya, sehingga senyawa ini banyak terakumulasi, dan
kadarnya didalam tanah menempati lebih dari setengah P-organik atau kira-kira
seperempat total P tanah. Senyawa inositol heksafosfat dapat bereaksi dengan
Fe atau Al membentuk garam yang sukar larut, demikian juga terhadap Ca.
Dalam keadaan demikian, garam ini sukar didegradasi oleh mikroorganisme
(Stevenson, 1984).
Penelitian pada tanah Histosol yang tidak diusahakan, dan didrainase,
yang mengandung bahan mineral yang tinggi termasuk besi feri (Fe3+) dan Ca
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yang tinggi, akan menurunkan mobilitas dan degradasi fosfat. Dari total P fraksi
terbesar yaitu fraksi P-organik tidak labil dan yang resisten. Asam fulvat
berasosiasi dengan P sebesar 12% dari total P. Fosfat residu berturut-turut
sebesar 13; 29; dan 8% dari total P tanah pada Histosol yang diusahakan, tidak
diusahakan, dan yang digenangi (Ivanoff etal., 1998).
Unsur mikro
Tanah gambut juga mengandung unsur mikro yang sangat rendah dan
diikat cukup kuat (khelat) oleh bahan organik sehingga tidak tersedia bagi
tanaman. Selain itu adanya kondisi reduksi yang kuat menyebabkan unsur
mikro direduksi ke bentuk yang tidak dapat diserap tanaman. Unsur mikro juga
diikat kuat oleh ligan organik membentuk khelat sehingga mengakibatkan unsur
mikro menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Gejala defisiensi unsur mikro sering
tampak jelas pada gambut ombrogen seperti tanaman padi dan kacang tanah
yang steril. Menurut Driessen (1978) kandungan unsur mikro tanah gambut
pada lapisan bawah umumnya lebih rendah dibandingkan lapisan atas. Namun
dapat juga kandungan unsur mikro pada lapisan bawah dapat lebih tinggi
apabila terjadi pencampuran dengan bahan tanah mineral yang ada di lapisan
bawah gambut tersebut. Tanah gambut mengerap Cu cukup kuat, sehingga
hara Cu tidak tersedia bagi tanaman, menyebabkan gejala gabah hampa pada
tanaman padi. Kandungan unsur mikro pada tanah gambut dapat ditingkatkan
dengan menambahkan tanah mineral atau menambahkan pupuk mikro.
Sifatfisik tanahgambut
Sifat fisik tanah gambut yang penting dalam pemanfaatannya untuk
pertanian meliputi kadar air, berat isi (bulk density, BD), daya menahan beban
(bearing capacity), subsiden (penurunan permukaan), dan mengering tidak balik
(irriversible drying). Kadar air tanah gambut berkisar 100 – 1.300% dari berat
keringnya (Mutalib et al., 1991). Artinya bahwa gambut mampu menyerap air
sampai 13 kali bobotnya, sehingga gambut dikatakan bersifat hidrofilik. Kadar air
yang tinggi menyebabkan BD menjadi rendah, gambut menjadi lembek dan
daya menahan bebannya rendah (Nugroho et al., 1997; Widjaja-Adhi, 1988).
Berat isi (BD) tanah gambut lapisan atas bervariasi antara 0,1-0,2 g cm-3
tergantung pada tingkat dekomposisinya. Gambut fibrik yang umumnya berada di
lapisan bawah memiliki BD <dari 0,1 g cm-3, tapi gambut pantai dan gambut di
jalur aliran sungai bisa memiliki BD > 0,2 g cm-3 (Tie and Lim, 1991), karena
adanya pengaruh tanah mineral. Volume gambut akan menyusut bila lahan
gambut didrainase, sehingga terjadi penurunan permukaan tanah
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(subsiden).Selain karena pemadatan gambut, subsiden juga terjadi karena
adanya proses dekomposisi dan erosi. Dalam 2 tahun pertama setelah gambut
didrainase, laju subsiden bisa mencapai 50 cm tahun-1. Pada tahun berikutnya
laju subsiden sekitar 2 – 6 cm tahun-1 tergantung kematangan gambut dan
kedalaman saluran drainase. Adanya subsiden bisa dilihat dari akar tanaman
yang menggantung (Gambar 13).

Gambar 13.Akar pohon menggantung dan tanaman yang roboh di lahan
gambut

Gambar 14. Subsiden gambut yang didrainase dari studi kasus di Sarawak,
Malaysia.Tahun 1960 adalah tahun dimulainya drainase (Wösten et al.,

Rendahnya BD gambut menyebabkan daya menahan atau menyangga
beban (bearing capacity) menjadi sangat rendah. Hal ini menyulitkan
beroperasinya peralatan mekanisasi karena tanahnya yang empuk. Gambut
juga tidak bisa menahan pokok tanaman tahunan untuk berdiri tegak. Tanaman
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perkebunan seperti karet, kelapa sawit atau kelapa seringkali doyong atau
bahkan roboh (Gambar 13). Kadang-kadang pertumbuhan seperti ini dianggap
menguntungkan karena memudahkan bagi petani untuk memanen sawit. Sifat
fisik tanah gambut lainnya adalah sifat mengering tidak balik, yaitu apabila
gambut mengering dengan kadar air <100% (berdasarkan berat kering), tidak
bisa menyerap air lagi kalau dibasahi, atau bersifat hidrofobik. Gambut yang
mengering ini sifatnya sama dengan kayu kering dan kehilangan fungsinya
sebagai tanah. Gambut kering juga mudah hanyut dibawa aliran air dan mudah
terbakar dalam keadaan kering (Widjaja-Adhi, 1988). Gambut yang terbakar
menghasilkan energi panas yang lebih besar dari kayu/arang terbakar. Gambut
yang terbakar juga sulit dipadamkan dan apinya bisa merambat di bawah
permukaan sehingga kebakaran lahan bisa meluas tidak terkendali.
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