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KATA PENGANTAR

Restorasi gambut adalah salah satu komitmen Pemerintah Indonesia untuk
mencegah kebakaran hutan dan lahan serta mengurangi emisi gas rumah kaca.
Dalam tiga tahun terakhir, Presiden Joko Widodo menunjukkan itikad kuat untuk
menyelamatkan ekosistem gambut. Perubahan dan pembentukan kebijakan baru
terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut adalah penanda yang
tidak dapat dibantah. Hal ini kemudian menjadi arahan penting dalam pelaksanaan
restorasi.
Telah banyak upaya yang dilakukan dalam implementasi program restorasi
gambut. Laporan ini merekam perkembangan dan status pelaksanaan restorasi
gambut dari tahun 2016-2108.
Kami menyadari bahwa pelaksanaan restorasi gambut memerlukan koordinasi
yang efektif serta kerja sama yang kuat antar kementerian/lembaga, pemerintah
daerah serta para pihak lain termasuk masyarakat, NGO, akademisi, dunia usaha
serta mitra internasional, dalam perspektif Kesatuan Hidrologis Gambut.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang senantiasa memberikan arahan program, serta semua pihak yang
mendukung pelaksanaan restorasi gambut. Falsafah penting yang dapat kami petik
dari pelaksanaan restorasi tiga tahun terakhir adalah pentingnya mengedepankan
semangat gotong royong dalam menjaga gambut. Semoga semua upaya kita untuk
menjaga keutuhan ekosistem gambut Indonesia selalu mendapat rahmat dan berkah
dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Jakarta, 24 Januari 2019
Kepala Badan Restorasi Gambut
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PENDAHULUAN

1

P

embentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) dilatarbelakangi peristiwa
kebakaran hutan dan lahan yang masif pada 2015. Tahun itu menjadi periode
terburuk dalam sejarah kebakaran hutan dan lahan di Tanah Air selama 18 tahun
terakhir. Kebakaran sepanjang Juni-November 2015 telah menghanguskan 2,6 juta
hektar lahan dan memicu kabut asap pekat. Menurut catatan Bank Dunia, kerugian
negara ditaksir mencapai Rp 221 triliun.1 Ini masih belum menghitung kerugian pada
aspek kesehatan dan pendidikan. Dari 2,6 juta hektar lahan yang terbakar pada 2015,
sebanyak 37% terjadi di lahan gambut. Padahal, lahan gambut merupakan penyimpan
karbon berjumlah besar.
Salah satu pemicu kebakaran adalah praktik pengeringan yang menyebabkan
lahan gambut rentan terbakar, terutama di musim kemarau. Namun, analisis lebih
lanjut terhadap kebakaran lahan gambut menunjukkan situasi masalah yang cukup
kompleks dan sistemik. Sementara data dan pengetahuan mengenai karakteristik
ekosistem gambut serta teknologi tepat guna untuk pengelolaan lahan gambut yang
benar dan aman masih sangat terbatas.
Untuk mencegah dan mengurangi resiko kebakaran yang berulang, Pemerintah
Indonesia menerbitkan sejumlah kebijakan. Diantaranya adalah Peraturan Pemerintah
mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan Peraturan Presiden
mengenai Badan Restorasi Gambut. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur
perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara komprehensif, termasuk di
dalamnya mengenai pemulihan ekosistem gambut. Sementara restorasi gambut yang
1

World Bank, 2016. The Cost of Fire: An economic analysis of Indonesia’s 2015 Fire Crisis. Indonesia Sustainable
Landscapes Knowledge Note 1. Jakarta: World Bank.
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dimandatkan kepada BRG melalui Peraturan Presiden diarahkan sebagai emergency
and immediate action yang difokuskan pada lokasi-lokasi prioritas, sambil menyiapkan
pondasi yang kokoh untuk penyelenggaraan pemulihan ekosistem gambut yang lebih
sistematis dalam skala yang lebih luas, di bawah payung perlindungan dan pengelolaan
ekosistem gambut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut.
Badan Restorasi Gambut dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun
2016 tentang Badan Restorasi Gambut yang ditandatangani Presiden Joko Widodo
pada 6 Januari 2016. BRG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
BRG bertugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di tujuh provinsi
prioritas, yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Target restorasi gambut BRG ditetapkan
seluas lebih kurang 2 juta hektar yang harus dicapai selama masa tugasnya, dimulai
pada tanggal 6 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020.

2
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PENJABARAN TUGAS
DAN FUNGSI DALAM
KEGIATAN BRG

2.1		

2

Tugas dan Fungsi

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut
menyebutkan bahwa BRG bertugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi
gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi
Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan
Provinsi Papua. Sesuai Perpres tersebut maka tugas koordinasi dan fasilitasi tersebut
diarahkan pada sembilan fungsi BRG, yaitu: (1) penguatan kebijakan pelaksanaan
restorasi gambut; (2) perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan
restorasi gambut; (3) pemetaan kesatuan hidrologis gambut; (4) penetapan zonasi
fungsi lindung dan fungsi budidaya; (5) pelaksanaan konstruksi infrastruktur
pembasahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya; (6) penataan ulang
pengelolaan areal gambut terbakar; (7) pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi
gambut; (8) pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan
infrastruktur di lahan konsesi; dan (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Presiden.
Pelaksanaan tugas koordinasi dan fasilitasi bertumpu pada kerjasama antara
BRG dengan institusi pemerintah lainnya serta para pihak penanggung jawab usaha/
kegiatan restorasi gambut. Institusi pemerintah lainnya yang dimaksud disini adalah
institusi pemerintah pusat dan daerah yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi
terkait dengan 9 (sembilan) fungsi BRG, sebagaimana disebutkan dalam Perpres No.
1 Tahun 2016 di atas. Sementara para pihak penanggung jawab restorasi gambut
adalah para pengelola kawasan dan pemegang izin/konsesi hutan dan lahan yang
wilayah kerjanya bertampalan dengan wilayah target restorasi gambut BRG. Dengan
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demikian, institusi pemerintah lainnya dan para pihak penanggung jawab restorasi
gambut adalah sasaran utama dalam tugas koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut
BRG.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BRG wajib melaporkan pelaksanaan tugas
kepada Presiden melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Pelaporan
dilakukan secara berkala setiap tiga bulan atau satu bulan sekali menurut intensitas
kegiatan di lapangan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

2.2		

Wilayah Kerja dan Target

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BRG menyusun rencana dan
pelaksanaan restorasi ekosistem gambut untuk jangka waktu lima tahun. Total luas
ekosistem gambut di tujuh provinsi prioritas restorasi mencapai 12,9 juta hektare. Di
antara luas itu, yang menjadi target restorasi gambut sekitar 2,49 juta hektare.
Dalam memilih wilayah prioritasnya, BRG menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu
(1) Area bekas terbakar tahun 2015; (2) Kubah gambut berkanal; serta (3) Gambut
Dangkal Budidaya. Terhadap ketiga kriteria tersebut, ditemukan 2,49 juta hektare
wilayah prioritas restorasi gambut atau 19,26% dari total lahan gambut yang ada di 7
(tujuh) provinsi. Inilah yang menjadi target restorasi gambut yang ditetapkan melalui
Keputusan Kepala BRG SK.05/BRG/Kpts/2016 pada 14 September 2016 mengenai Peta
Indikatif Restorasi Gambut (PIR).
Lokasi target restorasi gambut tersebut terletak pada 104 Kesatuan Hidrologis
Gambut (KHG) di 57 kabupaten. Berdasarkan tata ruang wilayah, target restorasi
gambut tersebut berada pada kawasan lindung seluas 684.638 hektare, kawasan
budidaya berizin seluas 1.410.926 hektare, dan kawasan budidaya tidak berizin seluas
396.945 hektare.
Sementara itu, pelaksanaan restorasi gambut dilakukan sesuai dengan tugas,
fungsi dan tanggung jawab. Di kawasan konservasi dilakukan oleh pemangku kawasan
konservasi berdasarkan penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pemangku kawasan dapat bermitra dengan LSM. Di Areal Penggunaan Lain dan
kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin serta hutan lindung dilakukan
pemerintah daerah melalui skema Tugas Pembantuan (TP), masyarakat dan LSM.
Sedangkan di areal konsesi adalah tanggung jawab pemegang konsesi.

4
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Gambar 1. Pelaksanaan restorasi gambut di Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 telah menetapkan target restorasi
gambut yang harus dicapai BRG setiap tahunnya. Pada tahun 2016 target ditetapkan
seluas 30%, tahun 2017 sebanyak 20%, tahun 2018 sebanyak 20%, tahun 2019
sebanyak 20%, dan tahun 2020 sisanya sebanyak 10% dari total target. Artinya, BRG
dituntut langsung bekerja penuh dan efektif pada awal masa berdirinya. Pada saat
yang sama, BRG harus melakukan penataan sistem dan kelembagaan, penilaian
lokasi target, perencanaan kegiatan, pengurusan anggaran, dan mengidentifikasi
serta menggalang kerja sama dengan berbagai pihak terkait. BRG menempatkan
situasi ini sebagai tantangan daripada masalah.

Gambar 2. Luas dan sebaran target restorasi gambut BRG di 7 provinsi
TIGA TAHUN RESTORASI GAMBUT INDONESIA
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2.3		

Perangkat Organisasi dan Penjabaran Kegiatan

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan target tersebut di atas, BRG
dilengkapi dengan perangkat organisasi yang terdiri dari: Kepala BRG; Sekretariat
BRG; Kedeputian Perencanaan dan Kerjasama, Kedeputian Konstruksi, Operasi,
Pemeliharaan; Kedeputian Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan; dan
Kedeputian Penelitian dan Pengembangan Restorasi Gambut. BRG didukung oleh
Tim Pengarah Teknis dan Kelompok Ahli. Tim Pengarah Teknis termasuk di dalamnya
Gubernur-gubernur dari provinsi yang terlibat dan 20 lembaga atau kementerian
terkait. Kelompok Ahli berasal dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, profesional
dan unsur masyarakat. Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi BRG di daerah,
dibentuk Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) yang ditunjuk dan ditetapkan melalui
Keputusan Gubernur.

Gambar 3. Perangkat organisasi badan restorasi gambut

Pengembangan kelembagaan terus dilakukan BRG, terutama untuk melengkapi
struktur organisasi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai
kebutuhan. Hingga tahun 2018, pegawai BRG berjumlah 199 orang yang tersebar
pada 5 unit kerja Kedeputian dan Sekretariat, dengan berbagai latar belakang status
kepegawaian, tingkat pendidikan, dan gender.
Penjabaran kegiatan pada setiap organisasi perangkat BRG sesuai tugas dan
fungsi sebagai berikut:

6
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FUNGSI

2
3
4
5

 Penyusunan Rencana Restora Pengarusutamaan
 Penyususi Ekosistem Gambut (RREG) 7
restorasi gambut dalam
nan Survey
provinsi
Investigation Rencana Pembangunan
Desain (SID)
Desa (RPJMDes) dan
 Penyusunan RREG setiap provinsi
Rencana Kerja Pemerindan Detail
 Penyusunan Rencana Kontinjensi
tah Desa (RKPDes)
Enginering
2017
Desain (DED)  Kemiteraan dengan
 Penyusunan Rencana Tindak
infrastruktur
LSM nasional dan lokal
Tahunan (RTT)
pembasahan dalam pemberdayaan
 Kerja sama restorasi gambut
gambut
masyarakat desa gamdengan mitra nasional dan
but
internasional
 Membangun Sistem Monitoring Restorasi Gambut (PRIMS)

Kedeputian Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Kedeputian Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan
Kedeputian Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan
Kedeputian Bidang Penelitian dan Pengembangan

 Penyusunan Rencana
Perencanaan,
Strategis Restorasi
pengendalian
Gambut 2016-2020
dan kerja sama
penyelenggaraan  Penyusunan Rencana
restorasi gambut
Kerja Pemerintah
Restorasi Gambut

 Perumusan  Rekomendasi Peraturpedoman
an mengenai supervisi
teknis dan
restorasi gambut di
standar
wilayah konsesi
biaya in Fasilitasi penyusunan
frastruktur
Peraturan Desa menpembasahan genai restorasi gambut
gambut
tingkat desa

PENJABARAN KEGIATAN PADA SETIAP ORGANISASI PERANGKAT BRG
KedepuKedeputian ESPK4
Sekretariat BRG
Kedeputian P&K2
tian KOP3

KOORDINASI DAN FASILITASI RESTORASI GAMBUT DI 7 PROVINSI

 Penetapan Struktur Or-  Rekomendasi penetapan ulang
Penguatan
ganisasi BRG dan pemfungsi ekosistem gambut pada
kebijakan
bentukan Tim Restorasi
wilayah kerja BRG
pelaksanaan
Gambut Daerah
restorasi gambut
 Alokasi anggaran
restorasi melalui APBN
 Pengisian personil BRG

TUGAS

Tabel 1. Penjabaran kegiatan pada setiap organisasi perangkat BRG sesuai tugas dan fungsi

 Penelitian
 Membangun
Sistem Pemantauan Air Lahan
Gambut (SIPALAGA) berbasis
Tinggi Muka Air
Gambut (TMA)

 Penelitian kebijakan restorasi
gambut

Kedeputian
Litbang5

8
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FUNGSI
Kedeputian
Litbang5

 Analisis sosial ekonomi
terhadap lahan gambut
berbasis desa
 Rekomendasi model
pengelolaan lahan
gambut

Penelitian kebijakan restorasi
gambut

 Sosialisasi (pemberi Riset aksi
tahuan di awal tanpa
pelaksanaan
paksaan) pembangunan
konstruksi
Infrastruktur Pembasainfrastruktur
han Gambut pada lahan
pembasahan
gambut wilayah kelola
gambut
desa

Konsultasi publik dalam penetapan fungsi

 Pemetaan wilayah kelola gambut desa pada
KHG

PENJABARAN KEGIATAN PADA SETIAP ORGANISASI PERANGKAT BRG
KedepuKedeputian ESPK4
Sekretariat BRG
Kedeputian P&K2
tian KOP3

KOORDINASI DAN FASILITASI RESTORASI GAMBUT DI 7 PROVINSI

 Inventarisasi Ekosistem Gambut
di 104 KHG
 Pemetaan hasil inventarisasi ekosistem KHG
 Pemetaan ulang KHG
 Rekomendasi penetapan zonasi di
Penetapan zonasi
104 KHG berdasarkan hasil invenfungsi lindung
tarisasi dan pemetaan ekosistem
dan fungsi budigambut pada 104 KHG
daya
 Pelaksanaan Restorasi  Rencana pembangunan infras PembaPelaksanaan
gambut oleh Pemer- truktur pembasahan gambut di 7
ngunan
konstruksi infraInfrastruktur
intah Daerah melalui Provinsi
struktur pemPembasahmekanisme anggaran
basahan (rewetan Gambut
ting) gambut dan Tugas Pembantuan (TP)
(PIPG) pada
segala kelengka-  Fasilitasi
penyediaan
areal gampannya
tenaga teknis pelaksana
but seluas
TP
1,1 juta
hektare
 Pembuatan
demplot
revegetasi
 Pemetaan areal gambut terbakar
Penataan ulang
seluas 877.257 hektare
pengelolaan areal gambut terbakar

Pemetaan kesatuan hidrologis
gambut

TUGAS
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FUNGSI

Pelaksanaan
sosialisasi dan
edukasi restorasi
gambut

TUGAS

 Penyediaan rencana restorasi

 Revitalisasi mata
pencaharian
masyarakat
gambut
 Sosialisasi tingkat
provinsi, kabupaten dan
forum internasional
 Penyebarluasan pesan
restorasi gambut di
media cetak, online dan
elektronik
 Pelatihan untuk guru,
tokoh agama (da’i dan
pendeta), paralegal,
perangkat desa, kelompokm perempuan
 Penyediaan alat peraga
pendidikan untuk SD/
sederajat
 Pendampingan dan
pemberdayan desa
melalui Program Desa
Peduli Gambut
 Pendampingan Sekolah Lapang Petani dan
kelompok pengrajin
 Penanganan pengaduan
pembangunan infrastruktur pembasahan
gambut (PIPG) dan
resolusi konflik

PENJABARAN KEGIATAN PADA SETIAP ORGANISASI PERANGKAT BRG
KedepuKedeputian ESPK4
Sekretariat BRG
Kedeputian P&K2
tian KOP3

KOORDINASI DAN FASILITASI RESTORASI GAMBUT DI 7 PROVINSI
Kedeputian
Litbang5
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FUNGSI

Pelaksanaan
supervisi dalam
konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan
konsesi
Pelaksanaan
fungsi lain yang
diberikan oleh
Presiden

TUGAS

 Pembangunan model cetak sawah
di lahan gambut melalui skema
public private partnership

 Penyiapan peta dan rencana kerja  Integrasi ke-  Sosialisasi, bimbingan
giatan di luar teknis dan pelaksanaan
konsesi
supervisi restorasi gambut di kawasan konsesi

PENJABARAN KEGIATAN PADA SETIAP ORGANISASI PERANGKAT BRG
KedepuKedeputian ESPK4
Sekretariat BRG
Kedeputian P&K2
tian KOP3

KOORDINASI DAN FASILITASI RESTORASI GAMBUT DI 7 PROVINSI
Kedeputian
Litbang5

2.4		

Pendekatan dan Kerangka Kerja

Kegiatan pembangunan sering harus dijalankan tanpa bisa menunggu segala
sesuatunya dalam keadaan siap, termasuk kegiatan-kegiatan pembangunan berbasis
lahan di dalam ekosistem gambut. Restorasi gambut sebagai bagian dari kegiatan
pembangunan juga demikian. Pelaksanaan kegiatan restorasi gambut dipandang
mendesak dan harus segera dilaksanakan, walaupun dalam kondisi data, pengetahuan,
dan teknologi yang masih serba terbatas.
Dalam jangka pendek, restorasi gambut memang diorientasikan untuk mencapai
target restorasi gambut seluas 2,49 juta hektar hingga tahun 2020. Namun, dalam
jangka panjang BRG akan berupaya membangun pondasi yang kokoh untuk
penyelenggaraan pemulihan ekosistem gambut yang lebih komprehensif dan
sistematis dalam skala yang lebih luas pasca tahun 2020. Hal ini menjadi bagian yang
tidak kalah penting dan strategis, bahwa BRG harus menyiapkan instrumen kerja dan
infrastruktur kelembagaan pemulihan ekosistem gambut yang lebih komprehensif
dan sistematis dengan memperhatikan kaidah-kaidah ekosistem dan sistem
kelembagaan yang ada.
Pemahaman yang memadai terhadap restorasi ekosistem didukung oleh
pengetahuan tentang ekosistem dan suksesi. Dalam konteks suksesi, teori ekosistem
dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu teori ekosistem klasik dan kontemporer
(Kimmins, 1997).6 Teori ekosistem klasik menyatakan bahwa stabilitas ekosistem
dicapai melalui proses suksesi yang pada prosesnya menuju pada level keseimbangan
yang dinamis. Teori klasik ini menggunakan asumsi bahwa suksesi pada level klimaks
bersifat tertutup (close nature). Sebaliknya, teori kontemporer menyatakan bahwa
perkembangan ekosistem dapat melalui lintasan suksesi yang tidak satu arah. Asumsi
utama teori ini adalah bahwa ekosistem bersifat terbuka.

Gambar 4. Alur suksesi dalam ekosistem hutan gambut
6 Kimmins, J.P., 1997. Forest Ecology. University of British Columbia.
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Suksesi merupakan perubahan komposisi spesies dan asosiasi perubahan substrat
dalam waktu yang lama. Perubahan yang dimulai dari kondisi substrat baru (bare
land) dan berlangsung tanpa gangguan katastropik disebut dengan suksesi primer.
Jika perubahan terjadi setelah adanya gangguan yang merusak tetapi tidak sampai
memusnahkan komunitas biotik ekosistem tersebut disebut suksesi sekunder.
Suksesi dan restorasi pada hakekatnya berhubungan erat karena suksesi meringkas
perubahan tapak dan spesies dalam waktu yang lama, sedangkan restorasi dengan
maksud tertentu adalah memanipulasi perubahan tersebut (Walker dkk., 2007).7
Suksesi
mempunyai
banyak
kemungkinan
lintasan
dan
perubahan
tipe
organisme,
tergantung
pada
kondisi
awal
dan
tujuan
akhir
yang
diharapkan.
Menurut
Aroson,
dkk.
(1993),8
turunan dari restorasi yaitu: reklamasi (pembenah tapak), rehabilitasi (perbaikan
fungsi ekosistem), realokasi (perubahan untuk fungsi baru) dan bioremediasi
(pengurangan toksin pada tapak). Tindakan restorasi ekosistem gambut mungkin
bisa berawal dengan metode restorasi mana saja (reklamasi, rehabilitasi, realokasi,
atau bioremediasi), tergantung dari kondisi kerusakan dan tujuan restorasinya.
Berdasarkan kerangka teori tersebut setidaknya terdapat dua hal utama yang
harus diperhatikan dalam perumusan pendekatan dan kerangka kerja restorasi
ekosistem gambut, yaitu: (1) Restorasi ekosistem gambut merupakan manajemen
suksesi yang menuntut adanya skenario jangka panjang karena akan melalui beberapa

Gambar 5. Restorasi lahan gambut dengan melakukan upaya penanaman kembali
7

Walker, B. C. S. Holling, S. R. Carpenter, dan A. Kinzig, 2004. “Resilience, adaptability and transformability in
social–ecological systems”. Ecology and Society 9(2): 5. http://www. ecologyandsociety.org/vol9/iss2/art5.

8 Aroson, dkk., dalam Supriyadi, 2009. Ekologi Hutan. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
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tahapan suksesi; dan (2) Restorasi ekosistem gambut memerlukan infrastruktur
kelembagaan yang relatif permanen, agar dapat konsisten mengawal dan memonitor
proses dan kemajuan kegiatan restorasi gambut untuk memastikan lintasan suksesi
sesuai dengan yang direncanakan.
Namun demikian, penerapan restorasi sebagaimana arahan konsep restorasi,
suksesi, dan ekosistem secara ideal tidak mungkin diterapkan dan selesai dalam jangka
waktu 5 tahun (2016-2020). Padahal, Perpres Nomor 1 Tahun 2016 memperlihatkan
secara implisit mengenai urgensi dan kemendesakan restorasi gambut, terutama
dipicu oleh kebakaran lahan gambut berulang dengan dampak negatif yang luas,
bahkan menjangkau dan mengganggu negara-negara tetangga. Oleh karenanya, BRG
telah menetapkan dua pendekatan dalam penyelenggaraan restorasi gambut, yakni
pendekatan respon cepat (quick response) dan pendekatan komprehensif-sistematis
(comprehensive and systematic approach).
Pendekatan respon cepat diarahkan untuk menurunkan risiko terjadinya
kebakaran berulang pada bagian-bagian KHG tertentu melalui pembangunan
infrastruktur dan operasi pembasahan lahan gambut serta kegiatan-kegiatan
pemberdayaan masyarakat dalam rangka menurunkan penyebab terjadinya
kebakaran. Dilakukan pula riset-riset dan pengembangan teknologi tepat guna
untuk kepentingan perencanaan, pemanfaatan dan pemantauan lahan gambut
yang efektif dan efisien. Sementara pendekatan komprehensif-sistematik diarahkan
untuk membangun benchmark pemulihan ekosistem gambut berbasis KHG yang
komprehensif dan sistematis, yang dapat diarusutamakan secara sistemik dalam
perencanaan dan kegiatan pembangunan di lembaga pemerintah dan pemerintah
daerah terkait secara berjenjang serta pada rencana-rencana usaha/kegiatan para
pihak penanggung jawab restorasi gambut di tingkat tapak. Pemulihan ekosistem
gambut secara komprehensif dan sistematis diharapkan menjadi business process
utama dalam pemulihan ekosistem gambut pasca tahun 2020.
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3

STATUS KINERJA
RESTORASI GAMBUT
TIGA TAHUN

3.1		

Kriteria dan Indikator Kinerja

Kinerja program koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut oleh Badan Restorasi
Gambut dilihat dari keluaran/hasil yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Berdasarkan pendekatan yang
digunakan, maka standar kinerja koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut berbeda
untuk pendekatan respon cepat dan pendekatan komprehensif-sistematis.

Tujuan
Kriteria

Menurunkan Frekuensi dan Penyebab Kebakaran
Berulang di Wilayah Kerja BRG
Fisik
Area terbakar di
wilayah kerja BRG
menurun

Kegiatan
Indikator

Nonfisik
Penyebab
kebakaran
menurun

Keterlibatan
para pihak
meningkat

Data, Pengetahuan
dan Kebijakan Lahan
Gambut Meningkat

Core Activity: Rewetting, Revegetation, Revitalization of Livelihood
Supporting Activities: Perencanaan dan Kerjasama,
Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan, Penelitian dan
Pengembangandan Pengembangan.
• Infrastruktur
Pembasahan
Gambut
• Trend Lahan
Gambut
Terbakar
• Demplot
Revegetasi
• Demplot
PLTB

Kegiatan
ekonomi
masyarakat

• Desa Peduli
Gambut
• Kerjasama
Restorasi
Gambut
• Program
Mitra dalam
Restorasi
Gambut

• Hasil
inventarisasi
dan pemetaan
KHG
• RREG
• Hasil
Penelitian
Restorasi
Gambut
• Sistem MRV

Gambar 6. Kriteria dan indikator kinerja
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Untuk periode 2016-2018, kegiatan restorasi gambut dilaksanakan di bawah
pendekatan respon cepat dengan kriteria dan indikator kinerja yang diturunkan
dari tujuan pendekatan tersebut sebagaimana ditunjukan pada gambar di atas.
Pendekatan respon cepat akan terus dikerjakan hingga akhir tahun 2020 pada 2,4
juta hektare ekosistem gambut yang telah ditetapkan sebagai wilayah kerja BRG
2016–2020.
Sebagaimana telah disebutkan pada bab 2, tujuan restorasi gambut dengan
pendekatan komprehensif dan sistematis adalah untuk mendapatkan benchmark
pemulihan ekosistem gambut berbasis KHG yang komprehensif dan sistematis yang
dapat diarusutamakan secara sistemik. Standar kinerja restorasi gambut pendekatan
komprehensif dan sistemik ditetapkan berdasarkan kriteria dan indikator yang
diturunkan dari tujuan tersebut, yaitu sebagai berikut:
Tabel 2. Model Hierarki Restorasi Gambut Pendekatan Komprehensif-Sistematik

Restorasi gambut yang komprehensif dan sistemis harus dapat diarusutamakan
secara sistemik dalam perencanaan dan kegiatan pembangunan di lembaga pemerintah
dan pemerintah daerah terkait secara berjenjang serta pada rencana-rencana usaha/
kegiatan para pihak penanggung jawab restorasi gambut di tingkat tapak. Oleh
karenanya restorasi gambut harus terintegrasi dalam rencana pembangunan desa,
RPJMN, RPJMD Kabupaten/Kota dan Provinsi, serta rencana-rencana pengelolaan
hutan dan lahan pada setiap unit manajemen hutan dan lahan (KPH, IUPHHK, HGU,
HPHD, IUPHKm, IUPHTR, dan lain-lain). Muatan rencana pemulihan ekosistem
gambut yang diarusutamakan dalam rencana-rencana pengelolaan hutan dan lahan
pada setiap unit manajemen hutan dan lahan harus bersumber dari satu rencana
teknik pemulihan ekosistem gambut pada tingkat KHG.
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Pelaksanaan restorasi gambut dengan pendekatan komprehensif-sistematik akan
mulai dilaksanakan pada tahun 2019 dalam skala model melalui pilot proyek di tiga
KHG terpilih. Hasil dari penerapan model pemulihan ekosistem gambut komprehensifsistematik ini akan menjadi muatan utama dalam perumusan business process restorasi
gambut yang akan diterapkan pasca tahun 2020.

3.2		

Kinerja Restorasi Gambut 2016 - 2018

Pada tahun 2016, BRG fokus pada pekerjaan institutional set up melalui pengembangan
struktur kelembagaan, menguatkan koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah
daerah, serta menyelesaikan perencanaan program kerja. Berikut ini pencapaian BRG
pada tahun 2016:
1. Rencana Strategis BRG 2016-2020 tersusun dengan dukungan Bappenas pada bulan
Mei 2016.
2. Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di 7 (tujuh) provinsi, yakni Jambi, Sumatera
Selatan, Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan
Papua terbentuk melalui Surat Keputusan Gubernur. TRGD melibatkan pemerintah
daerah, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat lokal, swasta, masyarakat hingga
wartawan.
3. Pengembangan dan penguatan kelembagaan BRG ditetapkan melalui SK Organisasi
dan Tata Kerja Badan Restorasi Gambut (SK Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor:
P.02/BRG-KB/2016 tanggal 31 Oktober 2016) dan Peraturan Presiden Nomor 69
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala, Sekretaris
Badan, Deputi, Kelompok Kerja dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut tanggal
18 Juli 2017.
4. Memberi masukan terhadap perubahan regulasi, salah satunya dalam proses
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 menjadi PP Nomor 57
Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
5. Menetapkan peta indikatif restorasi gambut melalui SK Kepala Badan Restorasi
Gambut No. SK.05/BRG/Kpts/2016 pada 14 September 2016 mengenai Peta Indikatif
Restorasi Gambut (PIR).
6. Pembangunan infrastruktur pembasahan gambut oleh mitra kerja BRG berupa 1.000
unit sumur bor dan 30 unit sekat kanal.
7. Pelaksanaan revegetasi area bekas terbakar oleh mitra kerja BRG di Kalimantan Selatan.
8. Sejumlah pedoman dan modul untuk pelaksanaan restorasi (pembangunan
infrastruktur pembasahan gambut, pembuatan persemaian, dan penanaman di
lahan gambut), kerangka pengaman sosial dalam restorasi gambut dan partisipasi
masyarakat melalui Program Desa Peduli Gambut.
16
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Gambar 7. BRG bekerjasama dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Banjar Baru melakukan revegetasi di area terbakar di KHDTK
Tumbang Nusa pada kegiatan 1st Tropical Peatland Roundtable 2017

9. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat termasuk menyelengarakan Jambore
Masyarakat Gambut yang pertama pada tahun 2016 yang dihadiri 1000 petani
dan kelompok masyarakat; sosialisasi tingkat provinsi, sosialisasi pada Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim di Marakesh Maroko, serta penyiapan data
desa melalui pemetaan sosial.
10. Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa Kementerian/Lembaga
terkait, pemegang izin, universitas, dan organisasi non pemerintah untuk
merancang dan melaksanakan tahap awal restorasi gambut.
Pada tahun 2017, BRG mulai memperluas ruang lingkup kegiatan di lapangan.
Pola pelaksanaan kegiatan tapak restorasi gambut pada tahun 2017 bertumpu pada
kekuatan internal dengan menggunakan pola pelaksanaan swakelola. Hampir seluruh
staf teknis BRG turun ke lapangan untuk menggalang kerja sama dengan kelompokkelompok masyarakat, beberapa perguruan tinggi setempat, dan di beberapa lokasi
bekerjasama dengan mitra-mitra pembangunan. Beberapa kegiatan perencanaan
dilaksanakan secara kontraktual oleh pihak ketiga yang terseleksi. Berikut ini
pencapaian BRG pada 2017:
1. Tersusunnya Rencana Restorasi Ekosistem Gambut Nasional dan Rencana
Rencana Restorasi Ekosistem Gambut (RREG) di 7 Provinsi Prioritas pada 36 KHG
seluas 7.537.647 hektare.
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Gambar 8. Penyusunan Rencana Tindakan Tahunan (RTT) 2017

2. Tersusunnya Rencana Tindak Tahunan (RTT) Restorasi Gambut pada 43 KHG dan
inventarisasi karakteristik ekosistem gambut seluas 4.589.281 hektar.
3. Pemetaan ekosistem gambut skala 1:50.000 pada 8 (delapan) KHG dengan luas
KHG sejumlah 1.147.212 hektare dengan 650.777 gambut di dalamnya. Adapun
8 (delapan) KHG dimaksud adalah Sungai Lalan-Sungai Merang dan Sungai
Sugihan-Sungai Lumpur (Sumsel), Sungai Tapung Kiri-Sungai Kiyap (Riau), Sungai
Ambawang-Sungai Kubu (Kalbar), Sungai Utar-Sungai Serapat (Kalteng/Kalbar),
serta Sungai Barito-Sungai Alalak dan Sungai Maluka- Sungai Martapura (Kalsel).
4. Kerja sama dengan 10 pemerintah negara sahabat dan lembaga internasional
serta ditandatanganinya Nota Kesepahaman dengan 13 Kementerian/Lembaga,
20 perguruan tinggi, dan 7 organisasi nirlaba dalam dan luar negeri.
5. Terbangunnya infrastruktur pembasahan gambut, berupa 5.900 unit sumur
bor, 1.849 sekat kanal dan 110 titik penimbunan kanal di Provinsi Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
melalui anggaran APBN.
6. Terbangunnya infrastruktur pembasahan gambut, berupa 121 sekat kanal dan 99
embung yang dilaksanakan oleh mitra pembangunan BRG di daerah.
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7. Kerja sama dengan 32 kelompok masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
pembasahan gambut dan 97 kelompok masyarakat untuk revitalisasi mata
pencaharian masyarakat.
8. Fasilitasi masyarakat di bawah program Desa Peduli Gambut (DPG) terlaksana
di 75 desa dan kelurahan pada 7 provinsi dalam rangka mendukung target
restorasi gambut. Desa tersebut tersebar di Provinsi Riau sebanyak 11 desa,
Jambi sebanyak 10 desa, Sumatera Selatan sebanyak 15 desa, Kalimantan Barat
sebanyak 16 desa, Kalimantan Tengah sebanyak 10 desa, Kalimantan Selatan
sebanyak 10 desa, dan Papua sebanyak 3 desa/kampung.
9. Pelatihan untuk guru-guru SD dan pemberian alat peraga edukasi mengenai
gambut kepada sekolah-sekolah dasar/sederajat di lokasi DPG.
10. Terselenggaranya sosialisasi restorasi gambut tingkat kabupaten dan sosialisasi
di forum KTT Perubahan Iklim di Bonn, Jerman.
11. Pelatihan untuk perangkat desa, kelompok perempuan dan paralegal.
12. BRG memfasilitasi revitalisasi mata pencaharian masyarakat. Sebanyak 101
kelompok masyarakat (Pokmas) dibina untuk mengelola komoditas lokal,
budidaya lebah madu, peternakan sapi, dan perikanan.

Gambar 9. Pemanfaatan perikanan lahan gambut sebagai salah satu upaya revitalisasi
ekonomi
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13. Alat pantau tinggi muka air sebanyak 40 unit berhasil terpasang dan tersebar
di titik-titik terpilih di 5 (lima) provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan,
Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Gambar 10. Alat pemantau tinggi muka air

14. Penelitian restorasi gambut dengan berbagai tema terlaksana sebanyak 61 paket
peneltian melalui kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan lembaga
keilmuan lainnya.
Pada tahun 2018, skema Tugas Pembantuan (TP) telah disetujui dan dapat
dilaksanakan. Di bawah skema Tugas Pembantuan tersebut, sebanyak 7 Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) provinsi ditetapkan oleh setiap Gubernur menjadi Satuan
Kerja (Satker) Pelaksana Tugas Pembantuan Restorasi Gambut.
Dinamika dalam pelaksanaan kegiatan restorasi gambut melalui skema TP memang
cukup tinggi, baik dalam hal teknis, administrasi maupun terkait dengan hubungan
antar unit kerja pusat dan daerah yang belum terlalu sinergi. Hal-hal tersebut tentu
mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan restorasi gambut. Namun demikian,
pelibatan pemerintah secara nyata adalah salah satu investasi jangka panjang untuk
keberlanjutan restorasi gambut. Berikut ini pencapaian BRG pada 2018:
1. Tersusunnya Rencana Tindak Tahunan (RTT) Restorasi Gambut, inventarisasi
karakteristik ekosistem gambut dan pemetaan KHG dilaksanakan pada 7 KHG.
2. Pemetaan ekosistem gambut skala 1:50.000 pada 7 (tujuh) KHG dengan luas
KHG sejumlah 1.137.726 hektare dimana terdapat 650.777 gambut di dalamnya.
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Adapun 7 (tujuh) KHG dimaksud adalah KHG Pulau Rupat, KHG Sungai Kiyap –
Sungai Kerumutan, KHG Sungai Mendahara – Sungai Batanghari, KHG Sungai
Batanghari – Sungai Air Hitam Laut, KHG Sungai Ngirawan - Sungai Sembilang,
KHG Sungai Mempawah – Sungai Peniti dan KHG Sungai Kahayan - Sungai Kapuas.
3. Kerja sama Kementerian/Lembaga dan Mitra Pembangunan dengan
ditandatanganinya Nota Kesepahaman sebanyak 10 naskah Nota Kesepahaman.
4. Infrastruktur pembasahan gambut terbangun di 7 (tujuh) Provinsi melalui
anggaran APBN sebanyak 3.326 unit sekat kanal dan 4.801 unit sumur bor dan
penimbunan kanal sebanyak 33 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 1.250 sumur
bor, 216 sekat kanal, dan 33 titik penimbunan kanal yang dilaksanakan di kawasan
konservasi melalui kerjasama dengan UPT KLHK di daerah, serta pembangunan
infrastruktur pembasahan gambut oleh pemerintah daerah melalui mekanisme
TP sebanyak 3.551 sumur bor dan 3.110 sekat kanal.

Gambar 11. BRG bersama mitra telah membangun infrastruktur pembasahan gambut
salah satunya adalah sekat kanal

5. Infrastruktur pembasahan bambut yang dilaksanakan oleh mitra di 7 Provinsi
sebanyak 95 sumur bor, 604 sekat kanal dan 42 embung.
6. Kerja sama dengan 254 kelompok masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
pembasahan gambut dan 194 kelompok masyarakat untuk revitalisasi mata
pencaharian masyarakat.
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7. Edukasi, Sosialisasi, Partispasi dan Kemitraan Restorasi Gambut dilaksanakan
melalui sejumlah kegiatan:
a . Jambore Masyarakat Gambut kedua untuk menggalang dukungan masyarakat
guna menghadapi musim kemarau, dilaksanakan di Kalimantan Selatan dan
dihadiri sekitar 1600 petani.
b. Pelatihan Da’i Restorasi Gambut bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia
dan Universitas Nasional serta Pendeta Peduli Gambut bekerja sama dengan
Persektuan Gereja Indonesia.
c. Sekolah lapang petani gambut yang memiliki 274 kader dan 2.090 anggota
kelompok pengelola demplot sekolah lapang dan 127 Demplot Pemanfaatan
Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
d. Sosialisasi restorasi gambut tingkat kabupaten dan sosialisasi pada forum
internasional di Oslo dan KTT Perubahan Iklim di Polandia.
e. Penyampaian pesan restorasi melalui radio, televisi, koran dan media online
nasional dan daerah serta sejumlah pameran.
f. Pelatihan 150 guru-guru SD dan penyediaan alat peraga pendidikan dengan
konten pelestarian gambut untuk Sekolah Dasar dan sederajat pada 75 desa;
Sejak 2017 telah ada 397 guru yang mengikuti pelatihan.
g. Pelatihan perangkat desa dan warga untuk penyusunan Peraturan Desa
mengenai restorasi gambut, pengintegrasian restorasi gambut ke dalam RKP
dan RPJM Desa serta pengembangan BUMDes.
h. Pembentukan paralegal dengan total kader sejak 2017 adalah 326 orang.
i. Pelaksanaan Program Desa Peduli Gambut pada 75 desa dan kelurahan oleh
BRG dengan APBN dan 112 desa oleh mitra pembangunan nasional.
j. Penanganan 114 kasus pengaduan dan penyelesaian konflik.
k. Menyelenggarakan survei persepsi pemangku kepentingan terhadap restorasi
gambut pada 3.802 responden di 10 kabupaten/kota. Secara umum, para
pemangku kepentingan memandang kegiatan restorasi gambut berjalan baik
dengan nilai indeks 76,72.

Gambar 12. Indeks persepsi pemangku kepentingan terhadap restorasi ekosistem
gambut
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l.

Menyusun masukan untuk pedoman pelaksanaan supervisi konstruksi, operasi
dan pemeliharaan di lahan konsesi, melakukan sosialisasi, menjalankan ujicoba
dan pelaksanaan awal supervisi pada 5 (lima) perusahaan pemegang izin
kehutanan dan perkebunan dengan luas areal 143.477. 77 hektare.

8. Penelitian restorasi gambut dengan berbagai tema terlaksana sebanyak 61 paket
penelitian melalui kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan lembaga
keilmuan lainnya Penelitian dan pengmbangan terlaksana sebanyak 42 paket
secara tematik.
9. Sistem Monitoring Restorasi Gambut (Peatland Restoration Monitoring System/
PRIMS) berhasil terbangun dan akan efektif digunakan pada tahun 2019. PRIMS
mengelola informasi mengenai lokasi kegiatan dan kondisi hasil-hasil kegiatan
restorasi gambut berdasarkan data perencanaan, laporan pelaksana dan hasil
verifikasi. Sistem verifikasi dilengkapi dengan aplikasi berbasis android yang
sederhana tetapi mampu menampilkan data geografis yang dilengkapi data
visual lapangan. PRIMS juga mampu menampilkan data aktivitas tutupan lahan
di sekitar lokasi-lokasi kegiatan restorasi secara realtime.
10. Pemasangan 102 unit alat pantau tinggi muka air di lokasi-lokasi terpilih. Total
alat pantau muka air yang terpasang sejak tahun 2017 adalah sebanyak 142 unit;
11. Membangun Aplikasi Sistem Pemantauan Lahan Gambut (SIPALAGA) yang
memberikan informasi mengenai kondisi kebasahan lahan gambut, tingkat
bahaya dan kejadian kebakaran berbasis tinggi muka air. Stasiun pemantauan
TMA untuk kepentingan sistem ini telah dibangun di 142 titik lokasi dari 300 titik
yang direncanakan.

3.3		

Status Kinerja Restorasi Gambut Tiga Tahun

Dari aspek kinerja, status restorasi gambut selama tiga tahun terakhir, berdasarkan
perangkat organisasi BRG adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan dan Kerjasama secara umum menghasilkan capaian sebagai berikut:
a. Luas dan lokasi target dan rencana restorasi gambut BRG pada 7 provinsi
telah ditetapkan pada tahun 2016.
b. Rencana restorasi gambut untuk setiap provinsi berdasarkan target lokasi
yang telah ditetapkan tersusun pada tahun 2016 dan 2017.
c. Rencana kontijensi untuk pelaksanaan restorasi gambut tahun 2017 tersusun
pada tahun 2017.
d. Inventarisasi karakteristik ekosistem gambut dan pemetaan telah dilakukan
untuk 18 KHG hingga tahun 2018, dari total 104 KHG yang menjadi wilayah
kerja BRG.
TIGA TAHUN RESTORASI GAMBUT INDONESIA
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e. Rencana Tindakan Tahunan telah tersusun untuk 57 KHG hingga tahun 2018.
f. Pemantauan restorasi gambut melalui penggunaan aplikasi teknologi
informasi dan GIS terbangun.
g. Pelaksanaan tugas lain dari Presiden berupa perintah untuk membangun
model cetak sawah pada lahan gambut bekas proyek 1 juta hektar sawah
terlaksana seluas 200 hektar di Kabupaten Pulang Pisau melalui skema public
private parnership.
2. Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan secara umum menghasilkan capaian
sebagai berikut:
a. Infrastruktur Pembasahan Gambut yang terbangun hingga tahun 2018,
baik dengan pembiayaan APBN ataupun dengan dukungan lembaga mitra,
sebanyak 11.800 unit sumur bor, 5.936 unit sekat kanal, dan 242 unit
penimbunan kanal. Pembangunan infrastruktur pembasahan gambut
lebih banyak dilaksanakan melalui kerja sama dengan kelompok-kelompok
masyarakat, sebagian kecil melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan
kontraktual dengan pihak ketiga. Perkiraan areal terdampak pembasahan
secara keseluruhan adalah 679.901 hektare atau 62,9% dari total target di
luar areal konsesi yang luasnya 1.081.584 hektare.
b. Kerja sama dengan 530 kelompok masyarakat(Pokmas) dalam pembangunan
infrastruktur pembasahan gambut dan untuk revitalisasi mata pencaharian
masyarakat. Anggota Pokmas 7.950 orang.

Gambar 13. BRG bekerjasama dengan kelompok masyarakat melakukan pembangunan
infrastruktur pembasahan gambut yaitu sumur bor
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c. Demplot revegetasi terbangun seluas 713 hektar tersebar di Provinsi Riau,
Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah;
Tabel 3. Restorasi gambut difasilitasi menggunakan APBN 2017–2018
2017
R1 (unit)

PROVINSI
SB
RIAU

SK

2018

ESTIMASI
R2
R3
(ha) (paket) TERDAMPAK
(ha)

TK

R1 (unit)
SB

SK

R2
(ha)

TK

R3
(paket)

ESTIMASI
TERDAMPAK
(ha)

400

311

0

0

25

26.595

325

815

0

120

37

50.889

JAMBI

0

114

0

0

10

6.448

297

301

0

125

32

61.778

SUMATRA SELATAN

0

0

10

0

11

2.000

99

516

18

150

26

100.060

100

200

0

0

16

3.114

126

279

0

0

19

16.805

5.257 1.184 100

40

23

62.126

3.600 1.350

15

350

69

72.754

KALIMANTAN BARAT
KALIMANTANTENGAH
KALIMANTAN SELATAN

125

40

0

0

12

3.193

354

65

0

42

10

4.568

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

1.100

5.900 1.849 110

0

97

103.476

4.801 3.326

33

787

204

307.953

PAPUA
JUMLAH

Total difasilitasi 2017 + 2018 : 411.429 hektar
Tabel 4. Restorasi Gambut dikoordinasikan dengan mitra pembangunan BRG
2016
R1

PROVINSI
SB
RIAU

SK

TK

2017

ESTIMASI
R2
R3
(ha) (paket) TERDAMPAK
(ha)

R1
SB

SK

EMBUNG

R2
(ha)

R3
(paket)

ESTIMASI
TERDAMPAK
(ha)

150

0

0

0

0

630

0

0

0

0

0

0

JAMBI

0

0

0

0

0

0

0

31

0

0

0

3.410

SUMATRA SELATAN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KALIMANTAN BARAT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KALIMANTANTENGAH

800

30

0

40

0

1.924

0

90

99

40

0

91.809

KALIMANTAN SELATAN

50

0

0

0

0

157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

30

0

40

0

2.711

0 121

99

40

0

95.219

PAPUA
JUMLAH

2018
R1

PROVINSI
SB

EMBUNG

ESTIMASI
TERDAMPAK
(ha)

RIAU

0

0

0

0

0

535

JAMBI

8

5

0

0

0

5.892

SUMATRA SELATAN

8

2

0

0

0

32

KALIMANTAN BARAT

79

30

42

0

0

25.950

KALIMANTANTENGAH

0 494

99

40

0

131.133

KALIMANTAN SELATAN

0

0

0

0

0

0

PAPUA

0

0

0

0

0

0

95 531

42

0

0

170.542

JUMLAH
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Total dikoordinasi 2016+2017+2018= 268.472 hektar
Total difasilitasi dan dikoordinasi= 679.901 hektar
Keterangan:
R1
: Rewetting
R2
: Revegetasi
R3
: Revitalisasi ekonomi
SB
: Sumur Bor
SK
: Sekat Kanal
TK
: Timbun Kanal

Gambar 14. Capaian restorasi gambut BRG 2017 - 2018
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3. Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan secara umum menghasilkan
capaian sebagai berikut:
a. BRG bersama mitra mendampingi 262 desa dan kelurahan dalam program
Desa Peduli Gambut. Luas indikatif seluruh wilayah desa/kelurahan itu ada
3.261.257 hektare, sementara areal target restorasi gambut yang ada di wilayah
desa/kelurahan itu adalah 871.043 hektare atau 35% dari total target restorasi.
Penurunan titik panas di wilayah desa/kelurahan itu selama dua tahun terakhir
sekitar 85% dari titik panas pada 2015. Secara umum DPG diarahkan untuk
meangarusutamakan dan melembagakan restorasi gambut dalam kehidupan
masyarakat dan pembangunan desa.

Gambar 15. Jumlah desa peduli gambut

b. Edukasi dan sosialisasi restorasi gambut melalui pelatihan dan sosialisasi
melibatkan 20.950 orang. Mereka terlibat dalam kegiatan pelatihan,
lokakarya perencanaan desa, pemetaan partisipatif, dan jambore.
c. Kader restorasi di tingkat tapak meliputi 2.364 kader sekolah lapang, 326
paralegal, 397 guru SD, 173 da’i restorasi gambut, 65 pendeta peduli gambut,
176 fasilitator DPG dan 773 anggota kelompok Perempuan Peduli Gambut.
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Gambar 16. Kegiatan
Belajar mengajar oleh Guru
SD di desa peduli gambut

Gambar 17. Program
sekolah lapang pada
desa peduli gambut
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d. Pada tahun 2018 dimulai kegiatan supervisi atau asistensi teknis untuk konstruksi,
operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi pada 5 (lima) perusahaan
dengan luar areal 143.477. 77 hektare. Pada tahun 2018 ditandatangani Nota
Kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Perkebunan guna sinergi pelaksanaan
supervisi atau asisten teknis di areal perkebunan. Pelaksanaan restorasi gambut
di lahan konsesi adalah bagian dari tanggung jawab pemulihan ekosistem gambut
oleh penanggung jawab usaha/kegiatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan telah memerintahkan 148 perusahaan pemegang izin kehutanan dan
perkebunan untuk menjalankan pemulihan. Total luas areal yang harus dipulihkan
perusahaan adalah 2.498.266,84 hektare.2 Sebagian dari areal itu ada di dalam
target restorasi gambut. Dalam hal inilah BRG sesuai dengan mandat Peraturan
Presiden Nomor 1 Tahun 2016, menjalankan fungsi supervisi agar kegiatan
restorasi hidrologi di lahan konsesi berjalan sesuai ketetapan Pemerintah.
4. Penelitian dan Pengembangan Restorasi Gambut secara umum menghasilkan
capaian sebagai berikut:
a. Penelitian dan pengembangan seluruhnya telah dilaksanakan sebanyak 103
paket penelitian berdasar tema. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan
dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi nasional dan luar
negeri, lembaga penelitian dan pengembangan pada Kementerian/Lembaga
terkait, dan lembaga-lembaga keilmuan lainnya.
b. BRG memasang alat pemantau Tinggi Muka Air (TMA) di ekosistem gambut
sebanyak 142 unit. Tujuan pemasangan alat pemantau tinggi muka air adalah
untuk mengetahui tingkat kebasahan gambut yang dapat dikembangkan untuk
menganalisis tingkat bahaya kebakaran dan efektifitas infrastruktur pembasahan
gambut.

Gambar 18. Alat pemantau tinggi muka air (TMA)
2 Paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rapat Kerja dengan DPR RI, Januari 2019.
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4

PELUANG
KEBERLANJUTAN

4.1		

Dukungan Pemerintah Daerah dan Desa

BRG bekerja sama dengan tujuh pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Provinsi
Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Papua melakukan restorasi gambut.
Ketujuh provinsi ini menjadi prioritas restorasi BRG selama periode 2016-2020. Selain
itu, kerja sama juga dilakukan dengan pemerintah 57 kabupaten atau kota di tujuh
provinsi tersebut. BRG dan para mitra juga telah memfasiltasi 262 desa dan kelurahan
yang tersebar di tujuh provinsi target restorasi gambut.

4.2

Integrasi Restorasi Gambut Dalam Pembangunan
Desa & Daerah

Untuk keberlanjutan revitalisasi ekonomi masyarakat, salah satu strategi yang
digunakan adalah melalui fasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes). BUMDes menjadi wadah bagi semua aktivitas ekonomi

Gambar 19. Workshop pengembangan produk dan pelatihan menganyam rotan
di desa peduli gambut BRG

30

BUKU BRG 2019.indd 30

TIGA TAHUN RESTORASI GAMBUT INDONESIA

1/26/19 8:10 PM

desa yang dibentuk secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk
kesejahteraan masyarakat desa. BRG mendorong agar BUMDes menjalankan unitunit usaha yang tidak berdampak negatif terhadap lahan gambut.
Untuk menjamin keberlanjutan restorasi gambut di tingkat desa, BRG memfasilitasi
pemerintah desa untuk mengintegrasikan beberapa kegiatan perlindungan gambut ke
dalam dokumen perencanaan desa (RPJM Desa atau RKP Desa). Selain itu desa-desa
didorong membentuk peraturan di tingkat desa untuk melindungi ekosistem gambut.
Hingga akhir 2018, telah difasilitasi 190 produk hukum tingkat desa, 44 BUMDes, dan
69 RPJMDes/RKPDes. Kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam perencanaan desa
antara lain pencegahan kebakaran, pengolahan lahan tanpa bakar, penyertaan modal
BUMDes, dan lain-lain.
Keterlibatan pemerintah desa dalam restorasi gambut sangat signifikan
mendukung BRG. Dalam survei persepsi pemangku kepentingan yang dilakukan di
paruh terakhir tahun 2018, diketahui bahwa perangkat desa termasuk dalah satu
pihak yang dipandang paling sering dan dipercaya dalam menyampaikan program
Restorasi Gambut. Beberapa pemerintah daerah kabupaten juga telah menyatakan
kesiapan untuk mengintegrasikan kegiatan restorasi gambut dalam rencana
pembangunannya.

Gambar 20. BRG bersama Javara melakukan pelatihan pengolahan pangan dari lahan
gambut menjadi makanan sehat
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4.3		

Keberadaan Kader Akar Rumput

Penguatan kelompok masyarakat menjadi perhatian utama BRG. Hingga 2018
terdapat 291 Kelompok Masyarakat yang melakukan budidaya ikan air tawar, beternak
dan budidaya lebah madu, dan lain-lain. BRG juga memfasilitasi 286 kelompok
masyarakat untuk membangun sumur bor dan sekat kanal.

Gambar 21. Kegiatan revitalisasi ekonomi budidaya kerbau rawa oleh kelompok
masyarakat

Kader-kader di tingkat tapak lain adalah Kader restorasi di tingkat tapak meliputi
2.364 kader sekolah lapang, 326 paralegal, 397 guru SD, 173 da’i restorasi gambut,
65 pendeta peduli gambut, 176 fasilitator DPG, 773 anggota kelompok Perempuan
Peduli Gambut dan 7950 anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terlibat dalam
pembangunan PIPG dan kegiatan revitalisasi ekonomi. Mereka semua berperan untuk
meresonansi pesan dan kegiatan restorasi gambut di tingkat tapak.
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Gambar 22. Pelibatan masyarakat dalam restorasi gambut tahun 2017-2018

4.4		

Kemitraan Dengan LSM dan Perguruan Tinggi

Selain bekerja sama dengan perguruan tinggi, BRG juga bermitra dengan sejumlah
LSM dalam dan luar negeri. Dengan universitas, BRG bekerja sama dengan15 perguruan
tinggi di Indonesia, yaitu Universitas Sriwijaya (Palembang), Universitas Jambi (Jambi),
Universitas Riau (Pekanbaru), Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin),
Universitas Tanjungpura (Pontianak), Universitas Palangka Raya (Palangka Raya),
Universitas Mulawarman (Samarinda), Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta),
Institut Pertanian Bogor (Bogor), Universitas Sebelas Maret (Surakarta), Universitas
Cenderawasih (Jayapura), Institut Teknologi Bandung, Universitas Jenderal Soedirman
(Purwokerto), Universitas Kristen Palangkaraya, Universitas Muhammidiyah Palangkaraya.
Di samping itu BRG juga bekerja sama dengan enam lembaga riset/universitas dari luar
negeri, yakni Universitas Kyoto dan Universitas Hokkaido dari Jepang, RIHN (lembaga
riset pemerintah Jepang), Universitas Queensland (Australia), Universitas Finlandia, dan
Universitas Leicester (Inggris).
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Gambar 23. Salah satu kegiatan 1st Tropical Peatland Roundtable yang diikuti oleh 69
pemerhati gambut dari 9 (sembilan) negara tahun 2017

4.5		

Dukungan Internasional

Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore (1993-2001), pada World Economic
Annual Meeting di Davos, Swiss, 23-26 Januari 2018 lalu, mengapresiasi langkah
Indonesia restorasi hutan dan ekosistem gambut. Perdana Menteri Norwegia Erna
Solberg juga memuji Presiden Joko Widodo saat membuka Oslo Tropical Forest Forum
pada Juni 2018. PM Solberg mengapresiasi upaya Indonesia mengurangi emisi gas
rumah kaca melalui penetapan moratorium perizinan pada hutan alam dan ekosistem
gambut dan penyelamatan ekosistem gambut.

Gambar 24. Presiden International Peatland Society (IPS), Gerald Schmilewski, sedang
mencoba sumur bor di Kalimantan Tengah pada tahun 2017
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Para pemimpin dunia tidak hanya mengapresiasi, mereka juga ikut memberi
dukungan pendanaan, baik yang diterima langsung oleh BRG melalui hibah, maupun
secara tidak langsung sebagai penerima manfaat. Pada periode 2016 – 2020,
Pemerintah Indonesia melalui BRG telah memperoleh dana hibah total senilai US$
92 juta yang berasal dari Kerajaan Norwegia sebesar US$ 66,2 juta, MCA-Indonesia
US$ 22,2 juta Republik Korea Selatan sebesar US$ 3 juta, Pemerintah Jepang sebesar
US$ 551.000, Pemerintah Federal Jerman melalui GIZ sebesar US$ 300.000, serta CLUA
sebesar US$ 332.000.
Selain itu, secara tidak langsung BRG juga mendapatkan manfaat proyek-proyek
lahan gambut yang dilakukan oleh USAID sebesar US$ 216.000, Kerajaan Inggris Raya
US$ 8 juta; dan Australia US$ 4,7 juta. ASEAN- EU juga telah berkomitmen untuk
mendukung pengelolaan gambut berkelanjutan senilai US$ 6 juta.
Berdasarkan perhitungan BRG, total kebutuhan pendanaan untuk program
koordinasi dan fasilitasi restorasi ekosistem gambut di tujuh provinsi selama periode
2016-2020 mencapai Rp 10,6 triliun.

Gambar 25. Dukungan internasional dalam restorasi gambut

4.6		

Restorasi Gambut Komprehensif dan Sistematis

Konsep penyelenggaraan restorasi gambut pasca tahun 2020 sedang
dipersiapkan melalui modeling pada beberapa KHG. Pendekatan restorasi gambut
yang komprehensif dan sistemik akan lebih luwes untuk diarusutamakan ke dalam
perencanaan dan kegiatan pembangunan di lembaga pemerintah, pemerintah
daerah terkait serta pemerintah desa secara berjenjang serta pada rencana-rencana
usaha/kegiatan para pihak penanggung jawab restorasi gambut di tingkat tapak.
Jalinan peran antar lembaga pemerintah dan para pihak lainnya akan menjadi salah
satu kekuatan dalam dalam pendekatan ini.
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Gambar 26. Pelatihan Babinkamtibmas dalam rangka pelibatan masyarakat secara
terpadu di desa peduli gambut untuk mendukung suksesnya restorasi gambut.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan ekosistem
gambut sedang dipersiapkan di level OPD, perusahaan dan anggota masyarakat,
dengan melibatkan pakar dari universitas.
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ARAH PENGUATAN

5

P

rogram restorasi gambut sudah terbukti ampuh mengurangi tingkat kebakaran
hutan dan lahan serta menekan emisi dari sektor lahan. Ini tentu menjadi
modal penting dan sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam pengendalian
perubahan iklim. Untuk mewujudkan restorasi gambut berjalan secara efektif dan
dapat berkelanjutan, maka perlu dilakukan sejumlah langkah untuk memperkuat
penyelenggaran restorasi gambut.

5.1		

Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan sangat diperlukan, baik karena alasan teoritis
mengenai restorasi ekosistem gambut, maupun karena alasan-alasan kompleksitas
kelembagaan dalam rangka menyatukan semua unsur dalam penyelenggaraan
restorasi gambut yang lebih efektif. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah
memberi kewenangan mengelola anggaran sendiri.

5.2		

Kerjasama Semua Pihak

Kerjasama semua pihak diperlukan untuk menghasilkan pengelolaan gambut
yang berkelanjutan. Kerjasama ini diperlukan antar kementerian/lembaga di
tingkat pusat dan daerah, serta mitra-mitra pembangunan. Tugas koordinasi sangat
tergantung pada adanya kerja sama. Dalam menjalankan tugasnya, BRG melibatkan
hampir 20 kementerian dan lembaga pemerintah, serta tujuh gubernur. Jika restorasi
gambut hanya berujung pada pemulihan secara sementara, maka akan diperlukan

TIGA TAHUN RESTORASI GAMBUT INDONESIA

BUKU BRG 2019.indd 37

37

1/26/19 8:11 PM

Gambar 27. Kepala Badan Restorasi Gambut bersama mitra dan masyarakat melakukan
pembasahan gambut dengan sumur bor

BRG berikutnya atau kegiatan restorasi lainnya. Apalagi, kekabaran lahan gambut
tidak hanya untuk dicegah setahun, melainkan secara berkelanjutan hingga tahuntahun berikutnya.

5.3		

Melibatkan Perusahaan

Perlu melibatkan perusahaan dalam pelaksanaan restorasi gambut. Sekitar 1,4
juta hektare lahan gambut yang menjadi target restorasi berada di kawasan yang
sudah memiliki perizinan baik di sektor kehutanan atau perkebunan. Supervisi kepada
pemegang konsesi sebagai bentuk asistensi teknis untuk menjalankan PP No. 5 Tahun
2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut perlu berjalan secara
efektif dengan dukungan semua Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

5.4		

Perencanaan Jangka Menengah - Panjang

Mengingat jumlah lahan gambut yang seharusnya direstorasi melebihi dari target
2,4 juta hektare, maka perlu dibuat perencanaan jangka menengah – panjang untuk
melakukan restorasi gambut yang lebih luas. Angka 2,4 juta hektare merupakan
target prioritas untuk jangka lima tahun. Sedangkan, luas lahan gambut di tujuh
provinsi ini mencapai sekitar 12,9 juta hektare dan sekitar 55 persen di antaranya
telah dibuka dan dikeringkan. Sebagian dari lahan inilah yang perlu direstorasi pada
tahap berikutnya secara bertahap dan berkesinambungan. Ekosistem gambut terkait
dengan kewenangan berbagai sektor atau bidang pembangunan. Oleh sebab itu,
sebuah Rencana Aksi Nasional Pemulihan Ekosistem Gambut harus disiapkan sebagai
bahan utama untuk pengarusutamaan sebagai Program Lintas Bidang dalam RPJMN
2020-2024.
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