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Lahan gambut dan hutan dataran rendah di Kalimantan Tengah, Indonesia menyediakan berbagai 
jasa ekosistem yang penting. Termasuk diantaranya adalah berperan sebagai penyedia karbon 
terestrial terbesar, mencegah kebakaran, menjaga kualitas dan kuantitas air, menyediakan sumber 
daya kayu dan non-kayu (termasuk ikan), ditambah peran mereka dalam budaya lokal, dan sebagai 
rumah bagi sejumlah besar flora dan fauna, dimana banyak di antaranya terancam secara global. 
Meskipun demikian, ekosistem ini dan manfaat yang diberikan saat ini berisiko tinggi, sebagai akibat 
dari pengelolaan lahan gambut dan hutan yang tidak berkelanjutan, khususnya pengeringan dan 
pembakaran gambut, konversi lahan gambut ke pertanian berbasis pengeringan, ditambah dengan 
eksploitasi kayu dan satwa liar. Di antara dampak lainnya, pengelolaan hutan dan gambut yang tidak 
berkelanjutan ini meningkatkan frekuensi dan keparahan kebakaran hutan dan lahan gambut, 
menghancurkan hutan dan tanaman pangan, melepaskan sejumlah besar karbon dan mengganggu 
secara serius kualitas udara lokal. Keadaan ini tentu saja berdampak negatif bagi manusia dan satwa 
liar. Sementara penyebab dan dampak kebakaran ini menjadi lebih dipahami, masih banyak 
kekosongan yang ditemukan dalam pengetahuan kita, dan solusi yang dapat diterapkan untuk 
masalah ini masih sangat kurang. 
 
Borneo Nature Foundation (BNF) didirikan pada tahun 1999, dengan misi untuk memelihara dan 
meningkatkan ekosistem, keanekaragaman hayati Kalimantan dan manfaat yang diberikan kepada 
masyarakat setempat. Untuk mencapai misi ini, kami bekerja sama dengan para mitra di Sabangau, 
Rungan, Murung Raya, Palangka Raya dan desa-desa di seluruh Kalimantan Tengah, untuk 
mengembangkan, menerapkan dan mendukung  konservasi berbasis masyarakat lokal, penelitian, 
outreach serta edukasi. Sebagai salah satu ancaman terberat yang dihadapi kawasan ini,  maka 
memahami, mencegah dan mengurangi kebakaran dan dampak ikutannya merupakan fokus utama 
dari pekerjaan kami. Dalam lokakarya kolaboratif dengan Universitas Exeter ini, tujuan kami adalah 
mengumpulkan kelompok yang terdiri dari para kolega dan teman untuk membahas penyebab, 
dampak, solusi potensial dan kekosongan informasi terkait dengan "masalah kebakaran", baik dari 
sudut pandang ekologi maupun sosial. Kami berharap lokakarya ini akan menghasilkan kolaborasi 
penelitian yang potensial dan memberikan peluang dalam pengembangan / pendanaan penelitian, 
serta mengembangkan kemitraan baru di samping memperkuat kemitraan yang ada dalam upaya 
konservasi di wilayah ini. 
 

------------- 
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Pemerintah Indonesia menumjukkan upaya serius untuk melakukan restorasi gambut terdegradasi 
melalui Penerbitan Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Restorasi 
Gambut (BRG). Badan ini diberikan tugas untuk Mengkoordinasi dan Memfasilitasi restorasi gambut 
terdegradasi minimum 2 juta hektar di 7 provinsi yakni Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat pada kurun waktu 2016-2020. 
 
Untuk melaksanakan dan mencapai target besar tersebut, BRG telah menyusun Rencana Restorasi 
Gambut berbasis Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG), dan mengadopsi pendekatan 3R guna 
merealisasi targetnya. 3R merupakan singkat dari Rewrtting  (Pembasahan Kembali Gambut), 
Revegetasi gambut, dan Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian lokal. Pembasahan kembali gambut 
(Rewetting) dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut seperti 
sekat/tabat kanal (canal blocking), penimbunan kanal (canal backfilling), dan sumur bor (deep well). 
Sedangkan revegetasi gambut dilakukan melalui kegiatan promisi regenerasi alami, pengembangan 
pembibitan-persemaian, penanaman benih, dan penanaman pengayaan. Terakhir, kegiatan 
revitalisasi sumber mata pencaharian terdiri dari berbasis lahan, berbasis air dan berbasis jaya 
lingkungan guna memperkuat implementasi R1 dan R2. Paper ini menggarisbawahi strategi dan 
pendekatan yang dilaksanakan oleh BRG saat ini di dalam melakukan pemulihan gambut di 
Indonesia. 
 

------------- 
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Lahan gambut memainkan peran penting dalam siklus karbon secara keseluruhan, namun juga 
berisiko mengalami ketidak stabilan yang meningkat. Belum ada pergeseran penyimpanan karbon 
jangka panjang ke sumber karbon jangka pendek yang terjadi lebih cepat daripada di Asia Tenggara. 
Hubungan antara deforestasi, drainase dan mineralisasi gambut dan kebakaran sekarang sudah 
diketahui. Demikian juga, kita memiliki pemahaman yang sudah berkembang tentang implikasi 
kebakaran hutan dan lahan gambut untuk kedua skala emisi karbon ke atmosfer dan implikasinya 
terhadap kesehatan manusia, keanekaragaman hayati dan ekosistem serta ketahanan hidup. Yang 
sekarang sangat dibutuhkan adalah alternatif pengelolaan lahan untuk mengurangi risiko kebakaran 
di masa mendatang sebagai bagian dari strategi pengelolaan lahan gambut dan pengelolaan mata 
pencaharian yang lebih luas. Secara kritis, semua pemangku kepentingan perlu menerima bahwa 
ketahanan lahan gambut terhadap kebakaran pada skala besar telah berubah dan bahwa praktik 
pengelolaan lahan harus disesuaikan. Pada saat yang sama, ada pelajaran berharga untuk dipelajari 
dari dinamika kebakaran di Asia Tenggara yang bisa menjadi semakin relevan pada lahan gambut di 
bagian utara di dunia yang memanas. 
 



3 
 

------------- 
 

GAMBUT TERBAKAR: SEBUAH PERSPEKTIF PALAEOECOLOGICAL TENTANG 
KEBAKARAN DI LAHAN GAMBUT TROPIS 

 
Lydia Cole1,2, Shonil Bhagwat3 and Kathy Willis2,4 

 
1.
 Environmental Scientist at Rezatec, Inggris 

2.
 Oxford Longterm Ecology Laboratory, Oxford, Inggris 

3.
 The Open University, Inggris 

4.
 Royal Botanic Gardens, Kew, Inggris 

 
Email korespondensi: lydcole@googlemail.com 

 
Kebakaran di lahan gambut tropis yang terdegradasi adalah sesuatu yang biasa terjadi saat ini; 
sebaliknya, kebakaran di hutan rawa gambut yang alami dianggap sebagai kejadian langka. Akan 
tetapi, sangat sedikit yang diketahui tentang pola kebakaran alami dalam jangka panjang pada 
lanskap ini. Dengan menggunakan data dari fosil serbuk sari dan arang dari tiga inti gambut yang 
dikumpulkan dari Sarawak, Borneo Malaysia, kami meneliti peristiwa dan dampak kebakaran lokal 
dan regional terhadap hutan rawa gambut pesisir selama 7000 tahun terakhir. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kebakaran telah terjadi di ekosistem lahan basah ini sepanjang sejarah mereka. 
Namun, sebelum era Kolonial sekitar tahun 1839, ketika kehadiran manusia di hutan rawa gambut 
relatif terbatas, baik kebakaran lokal maupun regional tidak berdampak signifikan terhadap vegetasi 
hutan. Setelah pertengahan abad ke-19, pada permulaan perubahan penggunaan lahan intensif, 
insiden kebakaran meningkat secara signifikan di dalam hutan rawa gambut pesisir ini. Meskipun 
kebakaran tidak berkorelasi dengan perubahan vegetasi dalam ekosistem ini di masa lalu, data 
jangka panjang menunjukkan bahwa vegetasi terbuka, oleh adanya pembukaan hutan oleh manusia, 
justeru mempunyai korelasi yang lebih besar. Bagaimanapun juga hasil penelitian menunjukkan 
bahwa aktivitas manusia boleh jadi sangat mempengaruhi dan berperan sinergis dengan kebakaran 
di masa lalu, yang menyebabkan degradasi ekosistem lahan gambut yang semakin meningkat saat 
ini. Temuan ini mendukung kekhawatiran terkini tentang peningkatan kejadian kebakaran dan 
gabungan antara dampak kebakaran dan gangguan manusia terhadap hutan rawa gambut, dengan 
implikasi serius terhadap keanekaragaman hayati dan perubahan iklim global. 
 

------------- 
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Sejak tahun 1992 Dr. Jack Rieley (Nottingham Univ.), Dr. Bambang Setiadi (BPPT-Jakarta), Dr. 
Hidenori Takahashi (Hokkaido Univ) dan almarhum Dr. Suwido H. Limin (Universitas Palangka Raya) 
membentuk kelompok penelitian "Proyek Penelitian tentang Hutan Rawa Gambut  Kalimantan 
(KPSFRP)" dan sekarang adalah "Pusat Kerjasama Internasional dalam Pengelolaan Lahan Gambut 
Berkelanjutan (CIMTROP)". Laboratorium Alam Hutan Gambut  (LAHG) di Kereng Bangkirai-Sabangau 
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sebagai Tempat Penelitian. Mereka berpikir bahwa lahan gambut tropis penting bagi lingkungan dan 
mata pencaharaian keberlanjutan masyarakat lokal. 
 
Lahan gambut tropis merupakan penyimpanan karbon terbesar di dunia dan keberadaannya sangat 
terancam termasuk flora dan fauna yang hidup di dalamnya, terutama di Laboratorium Alami Hutan 
Gambut (LAHG) dari pembalakan liar, kebakaran hutan dan perburuan hewan. 
 
Kebakaran hutan adalah ancaman yang paling berbahaya karena dampaknya lebih besar daripada 
pembalakan liar. Gambut dan tanaman dibakar bahkan hewan juga terancam. Dampak kebakaran 
juga sangat berbahaya, terutama asap dan emisi gas rumah kaca. 
 
CIMTROP telah mengembangkan strategi untuk konservasi dan restorasi dengan membentuk Tim 
Patroli (pertama di tahun 1999, dan kedua di tahun 2003 sampai sekarang), bloking kanal  untuk 
memulihkan status hidrologi, penghijauan, pendidikan lingkungan untuk anak-anak sekolah dan 
merancang / menciptakan usaha ramah lingkungan untuk masyarakat (kolam ikan tradisional / beje). 
 

------------- 
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Hutan rawa gambut Sabangau di Kalimantan Tengah merupakan blok hutan hujan dataran rendah 
terbesar yang tersisa di Kalimantan dan sangat penting untuk konservasi keanekaragaman hayati, 
yang memiliki populasi Pongo pygmaeus dan Hylobates albibarbis yang paling banyak tersisa, dan 
menyediakan ekosistem penting yang dibutuhkan masyarakat lokal. Hilangnya hutan dan penurunan 
habitat akibat berkembang pesatnya kegiatan ekonomi yang tidak berkelanjutan yang merajalela di 
Kalimantan Tengah, menuntut upaya konservasi yang mendesak untuk melindungi hutan tropis yang 
tersisa. Di sini kami menggambarkan upaya konservasi yang sedang berlangsung di Hutan Sabangau 
bagian utara. Upaya ini mewakili strategi konservasi habitat yang holistik dan diarahkan secara lokal 
untuk mencegah dan mengurangi ancaman yang terus berlanjut di Sabangau, yang mencakup 
kebakaran, pengeringan tanah gambut dan pembalakan liar. Tujuan utama kami adalah untuk 
melindungi hutan dari ancaman yang terus berlanjut, memulihkan daerah yang terdegradasi, 
memberikan dukungan konservasi di dalam masyarakat setempat, dan memantau dampak kegiatan 
ini terhadap hutan dan satwa liar didalamnya, untuk memaksimalkan keefektifannya. Dalam tulisan 
ini, kami merangkum hasil penelitian, termasuk ancaman dan kecendrungan umum yang 
diidentifikasi oleh Tim Patroli dari masyarakat, perubahan positif dalam kondisi hidrologi setelah 
pembangunan bendungan di bekas lokasi penebangan liar di dalam rawa, dan beberapa pelajaran 
dari kegiatan penghijauan kami. Pelaksanaan kegiatan konservasi ini terus berlanjut, pemantauan 
penelitian dan peran perlindungan yang disediakan oleh Tim Patroli masyarakat lokal sangat penting 
untuk perlindungan hutan lanjutan di wilayah tersebut. 
 

------------- 
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Taman Nasional Sebangau (540.000 ha) merupakan salah satu hutan rawa gambut yang tersisa 
dalam kondisi baik di Kalimantan. Dengan hampir 5.800 individu, Sebangau merupakan rumah bagi 
salah satu populasi orangutan terbesar di dunia. Spesies ini terdaftar sebagai spesies terancam 
punah pada Daftar Merah Spesies Terancam Punah IUCN. Sebelum dinyatakan sebagai taman 
nasional pada tahun 2004, beberapa perusahaan konsesi penebangan hutan beroperasi di hutan 
gambut Sebangau. Dari era ini, tidak hanya 66.000 ha hutan terdegradasi, namun perusahaan 
tersebut menggali 467 kanal dengan total panjang 797.504 km, melintasi taman nasional dan 
menyebabkan pengeringan gambut. TN Sebangau dan WWF saat ini mengembangkan dan 
menerapkan pendekatan untuk mengembalikan keseimbangan air di lahan gambut yang dikeringkan 
melalui sekat kanal dan restorasi hutan. Sejak 2007 TN. Sebangau dan WWF membangun 1.600 
sekat kanal di lima daerah tangkapan air untuk menaikkan muka air dan memasang 600 stasiun 
untuk monitoring ketinggian muka air. 
 
Pengukuran dampak sekat kanal dilakukan melalui pemantauan tinggi air permukaan (SWL) yang 
dilakukan periodic setiap bulan di 16 lokasi dan tinggi air tanah (GWL) di 112 pipa, untuk periode Juni 
2013 sampai Juli 2015. Efek sekat kanal secara signifikan berkorelasi positif terhadap tinggi air yang 
dikendalikan oleh curah hujan. Penyekatan kanal memiliki dampak positif pada SWL (rata-rata 
sebelum penyekatan = -33.97 cm, sesudah penyekatan = -26.10 cm) dan GWL (rata-rata sebelum 
penyekatan = -19.44 cm, sesudah penyekatan = -11.93 cm). 
 
Dalam 10 tahun terakhir, walaupun kawasan terbuka di TN Sebangau meningkat dari 66.000 ha di 
tahun 2006 menjadi 74.000 ha pada tahun 2015, hal ini disebabkan oleh El Niño yang terjadi pada 
tahun 2015, habitat orangutan di hutan sekunder atau primer masih berada kondisi yang bagus. 
Kebakaran ini terjadi di daerah terbuka dan beberapa daerah di dekat sungai. Dibandingkan daerah 
sekitarnya, hanya terdapat sedikit kejadian titik api di dalam TN Sebangau. Patroli bulanan dan 
keterlibatan masyarakat melalui pemadam kebakaran dan pemandu wisata ekowisata juga 
mendukung perlindungan habitat orangutan dari kebakaran, pembalakan liar dan perburuan liar. 
 
Populasi orangutan di Taman Nasional Sebangau meningkat sebesar 7,8% dari tahun 2006 sampai 
2016, berdasarkan perhitungan jumlah sarang yang dilakukan setia tahun yang diperoleh dari survei 
garis transek. Dengan melakukan restorasi, termasuk pencegahan kebakaran gambut, penghijauan, 
patroli dan keterlibatan masyarakat, Manajemen TN Sebangau bertujuan untuk menjaga 
keberlanjutan populasi orangutan di Taman Nasional Sebangau. 
 

------------- 
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Hutan tropis Borneo adalah rumah bagi 18 spesies primata non-manusia, sembilan di antaranya 
ditemukan di Kalimantan Tengah dimana Yayasan Borneo Nature bekerja. Sejak tahun 1995, kami 
telah mengumpulkan data ekstensif mengenai kepadatan penduduk, distribusi dan ekologi perilaku 
orangutan dan siamang, yang berkontribusi pada strategi konservasi spesies langka ini di Indonesia. 
Ini juga termasuk memperlihatkan pentingnya peranan Sabangau dan Rungan untuk konservasi 
spesies ini, dan mendokumentasikan dampak negatif serius pembalakan liar terhadap orangutan, 
kemampuan populasi untuk (secara bertahap) pulih dari gangguan ini, dan dampak kebakaran 
terhadap populasi orangutan di rawa gambut hutan. Keahlian peneliti lapangan Indonesia di BNF di 
kemudian diterapkan untuk mendukung konservasi kera di lanskap multi-guna di Kalimantan. 
 

------------- 
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Orangutan memiliki peranan penting dalam ekosistem hutan. Saat ini, kekhawatiran utama terhadap 
orangutan Kalimantan yang dulunya mendiami area berhutan dengan habitat yang cocok bagi 
mereka seluas 253.153 km² (data 1973) adalah prediksi hilangnya habitat sebesar 61,5% pada tahun 
2025 (Ancrenaz et al., 2016). Lebih lanjut, Utami-Atmoko, et al. (2016) menekankan bahwa ancaman 
utama bagi orangutan adalah kebakaran dan konversi lahan menjadi industri agrikultur. BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah (2017) melaporkan bahwa pada tahun 2016, perkebunan sawit mewakili lebih 
dari 76% area perkebunan yang telah ditanam. Sementara itu, dari 327 ijin perusahaan perkebunan 
sawit di Provinsi Kalimantan Tengah  dengan total luasan lebih dari 3,9 juta hektar 
 
Salah satu dampak negatif dari konversi hutan adalah hilangnya 100% habitat berhutan secara 
langsung yang mengakibatkan konflik antara manusia dan satwa liar serta dapat meningkatkan 
perjumpaan diantara keduanya. Manusia sering mengalami kerugian tanaman dan hasil kebun, 
sementara penanganan konflik yang tidak bertanggungjawab dapat berakibat pada kematian satwa. 
Karena itu, BKSDA selaku institusi pemerintah harus berkolaborasi dengan banyak pihak untuk 
melakukan penyelamatan orangutan, khususnya dari perkebunan sawit dan perkebunan lainnya. 
Ruang lingkup kerjasama ini adalah penyelamatan, rehabilitasi, pelepasan-liaran orangutan dan 
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strategi kampanye. Sejak tahun 2010 sampai bulan Agustus 2017, BKSDA telah melakukan 
penyelamatan 176 individu orangutan sementara 191 individu orangutan lainnya merupakan 
penyerahan secara sukarela. Upaya lainnya diperlukan untuk meningkatkan proyek ini melalui 
penguatan kelembagaan, penyelamatan orangutan secara komprehensif, kampanye dan 
penyadartahuan dengan target khusus serta monitoring dan evaluasi yang efektif. 
 

------------- 
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Hutan Pendidikan UM Palangkaraya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan nomor SK 
611/Menhut II/2014 pada Juli 2014 dengan luas 4.910 ha yang terdiri atas hutan dataran rendah dan 
sebagian hutan rawa gambut yang merupakan hutan Pemerintah Kota Palangka Raya yang 
pengelolaannya dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Hutan Pendidikan UM 
Palangkaraya mempunyai tujuan utama untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat yang dikelola secara lestari dan berkelanjutan bersama masyarakat.  

 
Kondisi Hutan Pendidikan UM Palangkaraya merupakan hamparan hutan primer yang mulai rusak 
pada sebagian wilayahnya karena adanya perburuan satwa, penebangan liar dan kebakaran hutan. 
Ancaman tersebut selalu kita atasi dengan berbagai kegiatan pendekatan dengan masyarakat sekitar 
hutan yang berpengaruh nyata pada kawasan. Kegiatan rehabilitasi hutan juga telah dilakukan 
meskipun belum intensif. Kawasan yang bertipe gambut khususnya perlu menjadi perhatian khusus 
dalam rangka perlindungan untuk menjaga stok karbon kawasan yang perlu mendapat perhatian 
khusus untuk kelanjutan kolaborasi kegiatan di kawasan. 

 
Sistem pengelolaan hutan tidak hanya berfokus pada kelestarian semata, namun harus 
menguntungkan bagi masyarakat sekitar hutan, karena apabila masyarakat sekitar kawasan hutan 
merasa diuntungkan oleh keberadaan hutan tersebut, pasti dengan kesadaran tinggi mereka akan 
melindungi hutan. Masyarakat sekitar hutan dijadikan subjek pelaku pengelolaan hutan yang selalu 
didampingi guna peningkatan taraf ekonominya tanpa ada tindakan merusak hutan antara lain 
dengan kegiatan pengelolaan hasil hutan bukan kayu, pemandu wisata alam, pelibatan dalam 
kegiatan riset, patroli dan perlindungan hutan. 

 
Hutan Pendidikan UM Palangkaraya sangat kaya akan keanekaragaman hayatinya terbukti dengan 
hasil penelitian bersama antara UMP, dan Borneo nature Foundation (BNF) termasuk di dalamnya 
Exeter University sejak tahun 2016. Keanekaragaman hasil hutan bukan kayu seperti jelutung, 
plepek, dan pilau yang melimpah dan sudah dipanen masyarakat dengan pola pemasaran 
internasional, keanekaragaman tumbuhan obat tradisional yang tinggi yang akan dilakukan 
penangkaran dan budidaya untuk menambah pendapatan masyarakat, dan penangkaran serta 
pembudidayaan tumbuhan hias seperti kantong semar dan anggrek yang juga menjadi pemasukan 
ekonomi bagi masyarakat. Kegiatan pengkayaan tumbuhan juga dilakukan dengan menanam 
berbagai jenis pohon komersial di bekas hutan yang ada di dalam maupun sekitar hutan pendidikan. 
 
Kolaborasi kegiatan telah banyak dilakukan di hutan pendidikan seperti BKSDA Kalteng untuk 
perlindungan hutan dari perburuan fauna; BPDAS Kahayan untuk pengkayaan pohon hutan; Kalaweit 
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Foundation untuk pengawasan hutan; Friends of Orang Utan dari canada untuk penangkaran 
Kantong semar dan anggrek; USAID IFACS, EIA, LP3SEKPI KLHK, YCI, SIMPUL SHK dan BNF untuk 
perlindungan hutan ulin; CIFOR untuk agroforestry berbasis bioenergi; dan USAID IFACS/Lestari 
untuk sosialisasi kawasan konservasi Kota Palangka Raya sejak 2013 hingga sekarang serta BNF 
untuk kegiatan riset bersama dan konservasi hutan 2015 hingga sekarang. 
 

------------- 
 

KUCING KALIMANTAN: KONSERVASI DAN KONEKTIVITAS 
 

Susan M. Cheyne1,2, Adul, Mark E. Harrison1,3, Bernat Ripoll Capilla1, Laura J. D’Arcy1,4, Simon J. 
Husson1, Helen C. Morrogh-Bernard1,5, Frank J.F. Van Veen5, Juliarta B. Ottay1, Siti Maimunah6 and 

Ici Piter Kulu7 
 

1.
 Borneo Nature Foundation, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia 

2.
 Oxford Brookes University, Oxford, Inggris 

3.
 School of Geography, Geology and the Environment, University of Leicester, Leicester, Inggris 

4.
 Zoological Society of London, London, Inggris 

5.
 University of Exeter, Penryn, Cornwall, Inggris 

6.
 Faculty of Forestry, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia 

7.
 LLG CIMTROP, Universitas Pakangka Raya, Palangka Raya, Indonesia 

 
Email korespondensi: s.cheyne@borneonature.org 

 
Sejak tahun 2008, Borneo Nature Foundation (BNF) telah melakukan penelitian dan upaya konservasi 
macan dahan di Kalimantan Indonesia. Kami telah melakukan survei di seluruh wilayah, baik jangka 
pendek maupun jangka panjang dalam kemitraan dengan universitas-universitas lokal dan 
internasional, penyandang dana, NGO lokal dan internasional serta pemerintah daerah. Dalam 
jangka waktu 9 tahun, kami memiliki proyek perangkap kamera dengan rentang waktu terpanjang 
yang terus berkelanjutan di situs Sabangau, Kalimantan Tengah, yang dilengkapi dengan data dari 7 
lokasi penelitian tambahan yang berkisar antara 2-5 bulan. Kami memprakarsai proyek perangkap 
kamera jangka panjang lainnya di Hutan Pendidikan Mungku Baru pada tahun 2016. Kami telah 
mengidentifikasi macan dahan yang kemungkinan sebagai pendatang dan penetap dan daerah yang 
teridentifikasi dimana peningkatan konektivitas habitat menjadi prioritas. 
 
Sementara pusat perhatian perangkap kamera kepada macan dahan, BNF juga melakukan penilaian 
yang akurat mengenai status dari 4 jenis kucing kecil yang terancam punah dan dilindungi di 
Kalimantan dan menentukan wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi. Selain itu, kami juga 
berupaya memastikan keterlibatan masyarakat dengan tujuan ini untuk memungkinkan konservasi 
yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Melalui penelitian ini, kami memberikan rekomendasi 
aksi kepada NGO dan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan lanskap yang berkelanjutan 
untuk konservasi kucing Kalimantan. Dengan menggabungkan ekologi perilaku spesies kucing yang 
diunggulkan, kami juga menunjukkan bagaimana tindakan grass-roots conservation  dapat 
berdampak secara langsung dan membawa perubahan positif dalam konservasi lanskap. Metode ini 
juga memberikan bukti penting bagaimana pendekatan berbagai pihak yang berkepentingan dapat 
bekerja untuk sepenuhnya mewujudkan dan memaksimalkan potensi konservasi untuk kucing kecil 
dan keanekaragaman hayati lainnya. 
 

------------- 
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RESTORASI LAHAN GAMBUT AKSI KOLABORATIF DI KALIMANTAN TENGAH 
 

Rudy Priyanto 

 
Badan Restorasi Gambut (BRG), Republik Indonesia 

 
Email korespondensi: rudy.priyanto@brg.go.id 

 
Restorasi Lahan Gambut bertujuan tidak hanya untuk mengelola air secara tepat, tetapi juga untuk 
mengelola  vegetasi dan fitur konservasi secara efektif untuk kondisi yang menguntungkan. Ada 
empat langkah Restorasi Lahan Gambut: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan & pelaporan, dan 
evaluasi. Strategi dan pendekatan diperoleh untuk melaksanakan Restorasi Lahan Gambut: 
pemetaan kesatuan  hidrologi gambut, rezonasi & penetapan zona, prioritas restorasi, persiapan 
rencana restorasi, pelaksanaan restorasi, dan pemantauan & evaluasi. Garis besar  untuk kegiatan 
restorasi lahan gambut adalah Pembasahan (P1), Penanaman Kembali (P2), dan Revitalisasi 
Penghidupan  Masyarakat Lokal (P3). Kegiatan  dari program ini yang akan dibahas adalah 
Pembasahan Kembali, melalui Sekat kanal, penimbunan kanal, dan Sumur bor. 
 
Daerah sekat kanal atau drainase buatan adalah untuk konservasi / lindung dan budidaya. Saluran 
drainase di kawasan konservasi dan lindung harus disekat / ditabat dengan tujuan konservasi air 
menggunakan desain yang kaku tanpa spillway. Saluran drainase dalam budidaya harus disekat 
dengan tujuan pengelolaan air dengan menggunakan desain fleksibel dengan sistem tumpahan 
dan/atau sistem buka–tutup. Selanjutnya, saluran drainase dalam konservasi & lindung perlu 
dibangun kombinasi sekat kanal dan penimbunan kanal. Tujuan penimbunan kanal adalah konservasi 
air melalui peningkatan sedimentasi di kanal sehingga drainase kanal berkurang. Penentuan lokasi 
sumur bor didasarkan pada sejarah mereka yang rawan terhadap kebakaran, ketersediaan air 
permukaan mereka sangat rendah, dan aksesibilitas mereka ke lokasi sangat terbatas. Total aktivitas 
sumur bor adalah 5.225 unit, sedangkan kegiatan sekat kanal adalah 1.066 unit, dan penimbunan 
kanal memiliki 96 unit. Secara indikatif luasan Lahan gambut yang terdampak dapat di basahi adalah: 
16.564 ha untuk sumur bor, 16.768 ha untuk sekat kanal, dan 20.993 ha untuk penimbunan kanal. 
Sebagai tambahan, revitalisasi mata pencaharian lokal telah menangani kelompok masyarakat yang 
terdiri dari 26 desa secara total dengan kegiatan pengelolaan lahan tanpa pembakaran dan 
pengembangan komoditas lokal, lebah madu, perikanan, dan peternakan. 
 

------------- 
 

DRONE UNTUK MEMANTAU SATWA LIAR DAN HABITAT 
 

Serge Wich 
 

Liverpool John Moores University, Liverpool, Inggris 
 

Email korespondensi: s.a.wich@ljmu.ac.uk 

 
Perubahan tutupan lahan dan perburuan menyebabkan penurunan besar keanekaragaman hayati 
tropis. Perubahan drastis yang terjadi di daerah tropis memunculkan kebutuhan mendesak 
mengenai teknik yang cepat dan terjangkau untuk memantau satwa liar dan habitatnya. Baru-baru 
ini penggunaan drone dalam konservasi telah meningkat secara nyata. Drone memungkinkan 
perolehan gambar yang beresolusi sangat tinggi dan berbiaya murah. Berbagai sensor dapat 
digunakan untuk mendapatkan gambar yang dapat digunakan untuk menentukan distribusi dan 
kepadatan hewan dan memungkinkan pemetaan tutupan lahan dan pendeteksian perubahan. 
Dalam lokakarya ini saya akan membahas beberapa contoh tentang bagaimana drone diterapkan 
pada konservasi. Hal ini juga termasuk penghitungan orangutan dan sarangnya untuk menentukan 
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distribusi dan kepadatannya, deteksi spesies secara otomatis, klasifikasi penutupan lahan dan 
pemantauan perubahan, dan beberapa pemikiran tentang masa depan teknologi dan konservasi. 
 

------------- 
 

Laura D’Arcy1,2 
 

1.
 Zoological Society of London, London, Inggris 

2.
 Borneo Nature Foundation, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia 

 
Email korespondensi: laura.darcy@zsl.org 

 
------------- 

 

PENELITIAN INTERDISIPLINER, JASA DAN KETAHANAN EKOSISTEM: 
EXPLORASI MASA DEPAN GAMBUT 

 
Caroline Upton 

 
Department of Geography, University of Leicester, Inggris 

 
Email korespondensi: cu5@leicester.ac.uk 

 
Masa depan lahan gambut yang berkelanjutan di Indonesia semakin menuntut kolaborasi 
interdisipliner dan para pihak dalam memahami prioritas lokal dan dalam pengambilan keputusan 
yang efektif dan merata atas masalah mata pencaharian-penghidupan dan konservasi. Dimana-mana 
kerangka kerja jasa ekosistem dan praktik valuasi yang terkait terus menerus meminggirkan isu-isu 
budaya dan 'layanan budaya', sementara potensi penuh dari penelitian ilmu sosial dan terutama seni 
dan humaniora untuk menginformasikan pembuatan kebijakan, sebagai bagian dari pendekatan 
interdisipliner, seringkali diperdebatkan, dan agak terbelakang. Selanjutnya, konsep seperti 
'ketahanan' semakin menginformasikan aspirasi kebijakan serta agenda penelitian, namun tetap 
tidak memiliki pendekatan dan kritik interdisipliner. Presentasi ini mengacu pada pengalaman 
penulis baru-baru ini dengan penelitian interdisipliner dalam konteks global yang beragam, melalui 
beberapa proyek pertama yang didanai oleh Dana Penelitian Tantangan Global UK (GCRF), untuk 
mengeksplorasi tantangan ini. Secara khusus, presentasi ini menyoroti inovasi metodologis, 
tantangan dan potensi dari pendekatan proyek ini, dengan memperhatikan evaluasi jasa lingkungan 
(ES) dan isu-isu 'ketahanan', meskipun studi kasus di dalam dan di luar konteks Indonesia. Ini 
menyoroti tantangan, perpecahan dan terputusnya upaya dalam memberlakukan 'interdisiplin' 
melalui proyek-proyek ini. Lebih lanjut paparan ini akan mengekslplorasi isu dampak kebijakan dan 
cara dimana pendekatan interdisipliner mampu berbicara agenda dampak. Dan diakhiri dengan 
pertimbangan potensi masa depan untuk kolaborasi inovatif dan interdisipliner di Kalimantan 
Tengah. 
 

------------- 
 

  



11 
 

STUDI INTERDISIPLINER TENTANG IKAN LAHAN GAMBUT DI BORNEO: 
EKOLOGI, NILAI, DAN IMPLIKASI UNTUK PROYEK KONSERVASI DAN MATA 

PENCAHARIAN-PENGHIDUPAN MASA DEPAN 
 

Sara A. Thornton1,2, Dudin2,3, Erna Setiana, Krisyoyo3, Professor Susan E. Page1,2, Dr. Caroline 
Upton1 and Dr. Mark E. Harrison1,2 

 
1.

 School of Geography, Geology and the Environment, University of Leicester, Inggris 
2.

 Borneo Nature Foundation, Jl. Bukit Raya No. 82, Palangka Raya 73112, Central Kalimantan, Indonesia 
3.

 UPT LLG CIMTROP, University of Palangka Raya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia 
 

Email korespondensi: s.thornton.p@gmail.com 

 
Hutan Rawa Gambut Tropis Sabangau (TPSF) di wilayah Borneo Indonesia merupakan habitat 
penting bagi banyak spesies yang terancam punah. Kawasan ini dan sungai-sungainya menghadapi 
risiko yang tinggi dari gangguan manusia, situasi yang menempatkan asesmen terhadap 
keanekaragaman hayati ikan dan pemantauan kualitas air menjadi prioritas utama. Degradasi sistem 
air tawar berdampak serius terhadap keanekaragaman hayati dan masyarakat setempat, yang 
bergantung pada hutan dan sungai untuk mata pencaharian-penghidupan mereka, dan pada ikan 
sebagai sumber protein utama. Pada proyek interdisipliner ini, selama lebih dari 13 bulan, kami 
menyelesaikan beberapa asesmen mendalam pertama tentang keanekaragaman hayati ikan lokal 
dan kelimpahannya di daerah tangkapan air di Sabangau. Wawancara dan diskusi kelompok terfokus 
(40 wawancara, 4 diskusi terfokus) dilaksanakan di dua desa untuk mengetahui perbedaan nilai ikan 
dan kegiatan perikanan yang dilakukan oleh masyarakat lokal, serta persepsi mereka terhadap 
perubahan dan tantangan lingkungan. Survei perikanan menghasilkan daftar yang terdiri 54 spesies 
dari 16 famili ikan yang berbeda, dan hampir semuanya dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Hasil 
tangkapan ikan sungai berkorelasi negatif dengan kedalaman sungai dan berkorelasi positif dengan 
kekeruhan air, namun tidak terkait dengan tingkat oksigen terlarut, pH, suhu air permukaan ataupun 
kadar gizi. Survei ini dilaksanakan sebelum dan sesudah kebakaran tahun 2015, dengan hasil 
menunjukkan peningkatan keasaman sungai dan berkurangnya tangkapan ikan lokal setelah 
kebakaran. Bersama dengan data dari masyarakat setempat yang akan disampaikan, data yang 
dipaparkan ini merupakan data dasar untuk proyek pemantauan di masa depan. Dalam jangka 
panjang informasi ini dan pendekatan interdisipliner yang kami ajukan akan sangat penting untuk 
meningkatkan pemahaman tentang habitat lahan basah ini, nilai pentingnya untuk mata 
pencaharian masyarakat, dan akhirnya menemukan cara untuk mempromosikan konservasi 
ekosistem bersama-sama dengan pembangunan masyarakat. 
 

------------- 
 

HIDUP DENGAN (DAN TANPA) API: STUDI KASUS STRATEGI MATA 
PENCAHARIAN-PENGHIDUPAN DAN ADAPTASI SETELAH KEBAKARAN LAHAN 

TAHUN 2015 PADA DESA-DESA 
DI KALIMANTAN TENGAH, INDONESIA 

 
Andrea Höing 

 
Institute of Oriental- and Asian Studies, University of Bonn, Jerman 

 
Email korespondensi: ahoeing@uni-bonn.de 

 

Selama beberapa dekade terakhir, kebakaran hutan di Indonesia telah meningkat dalam frekuensi 
dan tingkat keparahan. Kebakaran lahan pada tahun 2015 mengakibatkan kerusakan lebih dari dua 
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juta hektar hutan tropis,  yang menimbulkan masalah serius pada kesehatan masyarakat, ekonomi, 
keanekaragaman hayati dan emisi karbon. Sebagian besar kebakaran ini bersifat  antropogenik, dan 
dengan begitu memahami aspek sosiologis yang terkait menjadi sangat penting untuk mengurangi 
dampak negatifnya. 
 
Pada penelitian yang masih berjalan ini, saya mempelajari pengaruh kebakaran pada tahun 2015 
pada strategi mata pencaharian-penghidupan di masyarakat desa pedesaan yang paling terdampak 
di Kalimantan Tengah dengan menggunakan pendekatan eksploratif.  Tujuan saya adalah memahami 
perspektif masyarakat lokal terhadap kebakaran tersebut, konsekuensinya bagi masyarakat lokal dan 
mekanisme adaptasi terhadap tantangan baru, misalnya kebijakan pemerintah yang baru yaitu tidak 
ada pembakaran.  Beragam aktor yang terlibat mempengaruhi wilayah studi, beberapa bekerja 
untuk mencegah kebakaran di masa depan dan melihat strategi mata pencaharian-penghidupan 
alternatif masyarakat, seperti LSM lokal dan internasional, dan pihak-pihak lain yang memiliki 
kepentingan ekonomi, misalnya perusahaan kelapa sawit di daerah tersebut. Kepentingan-
kepentingan yang berbeda ini berdampak pada orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. 
 
Melalui penelitian ini, saya bertujuan untuk berkontribusi dalam wacana ilmiah tentang antropologi 
bencana buatan manusia. Saya berharap temuan saya akan memberikan pencerahan tentang 
kompleksitas dan hambatan yang harus dihadapi masyarakat pedesaan di daerah yang terkena 
dampak kebakaran. Kebutuhan masyarakat ini harus ditangani secara tepatjika insiden kebakaran 
lahan gambut skala besar yang tidak terkendali ingin dicegah, dengan cara memberikan anggota 
masyarakat memberikan saluran pendapat yang penting dalam pengembangan dan pelaksanaan 
kebijakan dan strategi pencegahan kebakaran. 
 

------------- 
 

KEHIDUPAN DI DAERAH YANG TERBAKAR 
 

Viola Schreer 
 

University of Passau, Passau, Lower Bavaria, Jerman 
 

Email korespondensi: viola.schreer@uni-passau.de 
 

Dalam tulisan ini, saya memberikan laporan etnografi mata pencaharian pedesaan di perbatasan 
hutan Kalimantan Tengah untuk mengatasi beberapa kompleksitas di balik kebakaran lahan gambut 
dan hutan di provinsi ini. Secara nyata, muncul pertanyaan, apa artinya tinggal di wilayah 
pembangunan perbatasan dilihat baik  secara materi maupun emosional? 
 
Dikatakan bahwa ketidak-konsistenan dan kontradiksi pengelolaan hutan yang sedang terjadi di 
Indonesia menimbulkan dampak sosio-ekonomi dan lingkungan yang merugikan dan saling 
bergantung pada skala yang berbeda. Terlepas dari dampak iklim yang berbahaya, kabut asap 
beracun, dan hilangnya keanekaragaman hayati, akan memperlihatkan bahwa pembangunan skala 
besar yang sedang berlangsung menyebabkan penduduk lokal menjadi tersingkir dan terkucilkan, 
yang tidak hanya menyebabkan kesulitan ekonomi, namun juga menimbulkan perasaan frustrasi, 
ketidakadilan, kemarahan, dan keputusasaan. 
 
Dan walaupun kebijakan penting, permasalahan yang dibahas mengungkapkan bagaimana para 
pihak yang berkaitan dengan lingkungan rawa gambut dan masyarakat lokal juga sangat penting 
untuk transformasi lahan, kedua aspek yang seringkali tidak diperhatikan dalam studi pembangunan 
perbatasan. Dengan demikian, tulisan ini menekankan pada kompleksitas dan ketergantungan 
skema pengembangan kapitalis, mata pencaharian, dan lingkungan lokal untuk memahami 
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transformasi sosio-ekologi pada umumnya dan kebakaran hutan dan gambut Kalimantan Tengah 
pada khususnya. Di daerah yang terbakar, kebakaran, gambut, iklim, dan manusia sangat berkaitan 
erat. 
 

------------- 
 

PROFIL PENELITI DARI UNIVERSITAS EXETER 
 

Frank van Veen 
 

College of Life and Environmental Sciences, University of Exeter, Penryn, UK 
 

Email korespondensi: f.j.f.van-veen@exeter.ac.uk 
 
Saya adalah ahli ekologi dengan minat khusus pada proses yang menentukan struktur dan dinamika 
komunitas ekologi dan dengan demikian pola keanekaragaman hayati pada skala spasial yang 
berbeda. Dengan mendapatkan pemahaman mekanistik tentang sistem ekologi yang rumit ini, saya 
berharap dapat membuat perkiraan tentang bagaimana faedah tersebut, dan faedah yang mereka 
berikan, yang akan bereaksi kepada perubahan lingkungan. Sebagian besar penelitian saya berpusat 
pada proses mendasar dengan menggunakan komunitas arthropoda beriklim sedang sebagai sistem 
model. Baru-baru ini saya juga mulai menerapkan penelitian ini pada isu-isu seperti konservasi 
keanekaragaman hayati, pertanian berkelanjutan dan dampak perubahan iklim terhadap sumber 
daya ekologis yang dieksploitasi, dengan beragam sistem studi di Inggris, Selandia Baru, Afrika 
Selatan dan Indonesia. 
 

------------- 
 

Claire Belcher 
  

College of Life and Environmental Sciences, University of Exeter, Exeter, Inggris 
 

Email korespondensi: C.Belcher@exeter.ac.uk 

 
Claire adalah ilmuwan bumi yang mengkhususkan diri dalam mempelajari kebakaran alam di dalam 
sistem Bumi. Penelitiannya berusaha untuk memahami bagaimana perubahan evolusioner terhadap 
ekosistem dan kebakaran hutan telah mempengaruhi sistem Bumi di masa lalu, dan 
mengintegrasikan pengetahuan dari metode eksperimental modern mutakhir ke dalam studi masa 
lalu geologi Bumi. Penelitian intinya bertujuan untuk memahami kelancaran ekosistem Bumi di mana 
dia menganggap mudah terbakar dalam rentang rentang waktu, mulai dari perubahan global 
seketika seperti dampak asteroid, hingga peristiwa pemanasan global yang terjadi di skala 10.000 
tahun, dan variasi oksigen atmosfir selama rentang waktu jutaan tahun . Claire adalah PI dari the 
wildFIRE Lab yang didanai oleh European Research Council wildFIRE Laboratory 
(https://sites.google.com/site/palaeofirelab/home). 
 

------------- 
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Eduarda Santos 
 

Environmental Biology Research Group, College of Life and Environmental Sciences, University of Exeter, Exeter, Inggris 
 

Email for correspondence: E.Santos@exeter.ac.uk 
 
Saya adalah seorang ahli biologi lingkungan yang menyelidiki perkembangan dan fungsi reproduksi 
dan kerentanan proses ini terhadap gangguan oleh pemicu lingkungan. Penelitian saya berpusat 
pada ikan dan telah berkisar dari menyelidiki kontrol reproduksi endokrin untuk mengatasi pengaruh 
tingkat populasi dari paparan kimia untuk ikan liar, dengan menggunakan strategi sistem biologi. 
 

------------- 
 

Ted Feldpausch 
 

College of Life and Environmental Sciences, University of Exeter, Exeter, Inggris 
 

Email korespondensi: T.R.Feldpausch@exeter.ac.uk 
 
Saya adalah Dosen Senior Ilmu Ekosistem Terestrial, Geografi, Universitas Exeter, dan seorang 
profesor afiliasi pada National Institute of Amazonian Research (INPA) - Brazil. Penelitiannya 
berfokus pada dampak perubahan tata guna lahan, tutupan lahan, kebakaran, dan kekeringan di 
hutan tropis melalui studi lapangan dan eksperimen, penginderaan jarak jauh, studi isotop, dan 
pemantauan ekologis jangka panjang. Saat ini, dia sedang memimpin sebuah penelitian tentang efek 
sejarah api berskala seratus pada siklus C pada tanah permukaan di hutan-hutan yang tua – sedang 
berkembang dan mengevaluasi degradasi dan pemulihan hutan tropis kontemporer setelah 
penebangan dan kebakaran. Dia juga mempelajari efek petir pada kematian pohon, mempelajari 
efek kekeringan pada hutan Amazon, dan mengevaluasi ekspansi skala milenium dan penciutan luas 
hutan sebagai akibat dari transisi hutan-savana. 
 

------------- 
 

Shari Mang 
 

University of Exeter, Penryn Campus, Cornwall, TR10 9FE, UK 

 
Email korespondensi: shari.l.mang@gmail.com 

 
Saya adalah seorang mahasiswa PhD (S3) pada jurusan Ilmu Biologi, Universitas Exeter, sebagai 
mahasiswa bimbingan Dr Frank van Veen. Saya menyelesaikan program Sarjana Ilmu Lingkungan 
saya (S1) dengan minor pada Ilmu Biologi di University of British Columbia (Kanada) dan Master 
Ekologi Terapan (S2) pada Universitas Exeter. Saya sebelumnya telah terlibat  dalam penelitian 
konservasi dan ekologi mamalia di Panama dan Malaysia. Penelitian master saya berfokus pada 
dampak kebakaran hutan terhadap orangutan Borneo di Sabangau. Untuk PhD saya, saya akan 
melakukan penelitian saya di kawasan Rungan, Kalimantan Tengah di mana saya akan menghitung 
keragaman mamalia, mengevaluasi hubungan antara keragaman dan struktur ekosistem, dan 
memetakan sub-habitat kawasan Rungan. 
 

------------- 
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Lina Mercado 
 

College of Life and Environmental Sciences, University of Exeter, Exeter, Inggris 
 

Email for correspondence: L.Mercado@exeter.ac.uk 

 
Saya adalah seorang ahli ekofisiologi tumbuhan & pembuat model tumbuhan/biogeokimia. Saya 
menggunakan pengamatan dan model komputer untuk memahami bagaimana tanaman merespon 
iklim dan pada gilirannya bagaimana iklim dipengaruhi oleh vegetasi. Obyek penelitian saya saat ini 
adalah respon tanaman terhadap perubahan iklim, terutama respon tanaman terhadap peningkatan 
suhu. 
 
Bidang penelitian utama saya meliputi: siklus karbon dan H20, fotosintesis, transpirasi, intersepsi 
radiasi, hambatan nutrisi pada produktivitas tanaman, siklus N dan P, respon tanaman terhadap 
suhu baik secara global maupun regional. Penelitian regional saat ini bertitik pusat pada ekosistem 
Amazon, pada ekosistem sedang dan boreal. 
 
Tujuan utama dari pekerjaan saya adalah untuk memperbaiki representasi proses fisiologis tanaman 
dalam model sistem bumi (Earth System Models, ESM) untuk meningkatkan prediksi permukaan 
tanah saat ini dan masa depan – mengkaji iklim dan interaksinya. Saya telah bekerja dengan model 
permukaan tanah JULES dari UK ESM selama sepuluh tahun terakhir dimana saya adalah pemimpin 
tema vegetasi. 
 
Yang menarik dari proyek ini adalah peran dari aerosol pembakaran biomassa dalam pengambilan 
karbon hutan. Penelitian saat ini termasuk mengukur dampak perubahan pada radiasi yang 
menyebar melalui aerosol pembakaran biomassa yang meningkat pada fotosintesis hutan Amazon. 
Kami telah menggunakan observasi eddy covariance untuk menunjukkan efek ini dan simulasi JULES 
(digabungkan ke model regional tetapi juga pada model iklim global) untuk mengukur efek ini di 
tingkat regional. 
 

------------- 
 

Angela Gallego-Sala dan Dan Charman 
 

College of Life and Environmental Sciences, University of Exeter, Exeter, Inggris 
 

Email korespondensi: A.Gallego-Sala@exeter.ac.uk; D.J.Charman@exeter.ac.uk 

 
Saya adalah ahli biogeokimia dengan ketertarikan utama pada penelitian tentang regulasi iklim 
tentang fungsi lahan gambut dan luas serta emisi metana dari lahan gambut. Minat saya yang lebih 
besar adalah pada keseimbangan gas rumah kaca, integritas penyimpanan karbon, konservasi 
dataran tinggi dan lahan gambut tropis. Metodologi yang saya pakai adalah campuran pengamatan 
dan pemodelan. 
 
Saat ini saya didanai oleh South West Water untuk memantau emisi metana dari lahan gambut yang 
direstorasi dan untuk melaksanakan reintroduksi sphagnum di lahan gambut yang direstorasi 
tersebut. Saya juga terlibat dalam proyek NERC: "Mengidentifikasi Poin-Pin Penting yang bermanfaat 
pada ekosistem lahan di Inggris", di mana kami akan melihat ambang batas ketahanan lahan gambut 
di bawah perubahan iklim. Saya juga seorang supervisor pada fellow Marie Curie untuk pemodelan 
lahan gambut. 
 
Dengan Dan Charman, saya juga terlibat dalam proyek yang didanai oleh NERC yang berjudul "Lahan 
Gambut dan siklus karbon global selama milenium terakhir: satu asesmen menggunakan observasi 
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dan model". Untuk proyek ini, kami melaksanakan kegiatan lapangan di Indonesia untuk 
mendapatkan tingkat akumulasi karbon pada lahan gambut Sebangau selama milenium terakhir 
(850-1850 M). Sebelumnya, saya bekerja di University of Bristol, dalam sebuah proyek berjudul 
"Climate Change and the Uplands" yang ditugaskan oleh Environmental Agency, untuk mempelajari 
implikasi perubahan iklim terhadap lahan gambut di Inggris dan dampaknya pada layanan ekosistem 
termasuk penyimpanan karbon. , banjir dan kualitas air. Sebelumnya, saya bekerja untuk sebuah 
PhD yang didanai oleh NERC dengan beasiswa CASE berjudul "Efek suhu pada jejak produksi gas dan 
penyerapan gas di tanah aerobik dan non-aerobik" di Universitas Bristol. 
 

------------- 
 

Rachel Turner 
 

Environment and Sustainability Institute, University of Exeter, Penryn Campus, Cornwall, TR10 9FE, Inggris 
 

Email korespondensi: r.turner@exeter.ac.uk 

 
Saya adalah seorang ilmuwan sosial lingkungan yang memusatkan perhatian pada tata kelola sumber 
daya laut dan masyarakat pesisir. Penelitian saya berpusat pada pemahaman bagaimana konteks 
sosio-ekonomi dan lingkungan yang mendorong perilaku penggunaan sumberdaya dan memiliki 
implikasi untuk sistem pengelolaan dan pemerintahan. Saya tertarik dengan dinamika sistem sosial-
ekologi dan bagaimana pengguna sumberdaya merespon perubahan, dan berkomitmen terhadap 
penelitian yang interdisipliner yang menangani tantangan pengelolaan sumber daya alam yang 
berkelanjutan. Penelitian terbaru saya telah mengeksplorasi ketergantungan sumber daya laut dan 
identifikasi struktur pemerintahan yang mendukung untuk pengelolaan terumbu karang Karibia yang 
efektif. Di Inggris, saya telah bekerja sama dengan mitra lokal di Cornwall untuk menyelidiki 
bagaimana perubahan kumulatif berimplikasi pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat 
nelayan. 
 

------------- 
 

Lucy Rowland 
 

Environment and Sustainability Institute, University of Exeter, Penryn Campus, Cornwall, TR10 9FE, Inggris 
 

Email korespondensi: L.Rowland@exeter.ac.uk 

 
Saya adalah seorang dosen dan peneliti independen NERC di Universitas Exeter yang meneliti 
ekofisiologi tanaman di vegetasi tropis. Penelitian saya berpusat pada pembuatan pengukuran rinci 
sifat fungsional tanaman yang mengendalikan siklus karbon dan air di ekosistem tropis untuk 
memahami bagaimana siklus ini berinteraksi dan dibatasi oleh perubahan kondisi lingkungan. Secara 
khusus, saya memusatkan perhatian pada bagaimana strategi hidrolik tanaman berinteraksi dengan 
aspek fungsi tanaman lainnya untuk mempengaruhi bagaimana struktur, fungsi dan risiko kematian 
vegetasi tropis berubah dengan tekanan lingkungan. Saat ini saya memiliki proyek di seluruh Brasil, 
Kalimantan dan Ghana, termasuk percobaan kekeringan hutan hujan tropis terpanjang di dunia di 
Brasil timur laut. Penelitian saya juga melampaui pengumpulan lapangan untuk mengembangkan 
model vegetasi global yang dinamis untuk membantu meningkatkan keakuratan prediksi perubahan 
iklim, dengan memperbaiki representasi karbon dan umpan balik air antara vegetasi tropis dan 
atmosfer. Baik penelitian lapangan dan pemodelan saya memiliki fokus khusus untuk mencoba 
memahami peran kekeringan dalam mengubah fungsi ekosistem dan interaksi antara vegetasi dan 
atmosfer. 
 

------------- 
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Karen Anderson 
 

Environment and Sustainability Institute (ESI), University of Exeter, Inggris 
 

Email korespondensi: karen.anderson@exeter.ac.uk 

 
Saya adalah seorang ilmuwan penginderaan jarak jauh dan penelitian saya berhubungan dengan 
peningkatan estimasi spasial fungsi ekosistem dan pertukaran karbon atmosfer permukaan dengan 
observasi penginderaan jarak jauh. Saya bekerja di ekosistem dengan tipe  tutupan pohon yang 
rendah, dimana ada interaksi penting antara siklus ekologi, hidrologi dan karbon dan  pendekatan 
penginderaan jauh tradisional menggunakan data satelit dengan banyak ketidakpastian misalnya 
lahan basah dan lahan kering. Area spesialis saya yaitu menggunakan data dari penginderaan 
proksimal (diarahkan lebih dekat ke tanah) untuk memperbaiki pemahaman sinyal satelit yang 
tercatat pada resolusi spasial yang lebih kasar. Untuk memberikan beberapa contoh, saya telah 
melakukan penelitian untuk mengetahui asesmen karbon dan hidrologi lahan gambut yang 
terdegradasi di Inggris, dengan menggunakan pemindaian laser dan thermografi untuk 
mengkarakterisasi pola spasial halus di hidrologi dekat permukaan. Saya juga telah mengaplikasikan 
pendekatan fotogrametri struktur-dari-gerak berbasis drone untuk mengkarakterisasi struktur 
biomassa di atas tanah pada ekosistem lahan kering terbatas di Amerika Serikat wilayah Barat Daya. 
Kami baru saja memenangkan proyek yang didanai oleh NERC yang akan menghubungkan 
pendekatan pemantauan biomassa berbasis drone dengan pengamatan satelit skala global, model 
vegetasi global yang dinamis dan pengukuran replikasi kovarian eddy untuk meningkatkan 
pemahaman dinamika karbon di lahan kering secara global. Saya memimpin kelompok riset 
DroneLab Universitas Exeter dimana kami merintis penggunaan platform drone untuk menangkap 
pertumbuhan jaringan-halus baru  kanopi tanaman untuk meningkatkan pemahaman tentang siklus 
karbon terestrial (didanai oleh EU Marie Curie International Training Network). Selain lahan kering 
dan lahan basah, saya juga bekerja secara ekstensif dengan data pemindaian laser berbasis udara 
dan darat dan telah mengembangkan metode baru untuk pemrosesan sinyal berbentuk gelombang 
lidar yang kompleks untuk mengambil estimasi volumetrik kanopi dari puncak pohon ke tanah: 
dimana kami telah, misalnya, mempelopori penggunaan data semacam itu untuk mengkarakterisasi  
wilayah perkotaan yang sangat heterogen untuk mengukur kawasan hijau guna memberikan layanan 
ekosistem di kota-kota besar dan kecil. Saya ingin berkolaborasi dengan ilmuwan untuk mengetahui 
manfaat data penginderaan jauh dalam berbagai aplikasi ekosistem terestrial, terutama untuk 
meningkatkan pemahaman tentang siklus karbon terestrial. Informasi lebih lanjut tentang DroneLab 
dapat ditemukan di video di sini:  http://www.exeter.ac.uk/business/consulting/dronelab/ 
 

------------- 
 

Ilya Maclean 
 

Environment and Sustainability Institute, University of Exeter, Penryn Campus, Cornwall, TR10 9FE, Inggris 
 

Email for correspondence: I.M.D.Maclean@exeter.ac.uk 

 
Saya adalah seorang ahli ekologi terapan yang penelitiannya mengeksplorasi bagaimana spesies 
yang terancam kekurangan air yang merespon ancaman lingkungan, misalnya perubahan iklim dan 
hilangnya habitat. Pekerjaan saya bertujuan untuk memprediksi dan memahami dampak perubahan 
iklim pada spesies lahan basah di Lizard Peninsula, Cornwall. Saya sangat tertarik untuk 
menggunakan hasil penelitian saya untuk mengidentifikasi prioritas tindakan konservasi dan 
membantu spesies mengatasi perubahan habitat mereka. 
 


