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BADAN RESTORASI GAMBUT DAN P.T. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
TANDATANGANI KERJASAMA EDUKASI UNTUK DESA PEDULI GAMBUT
DI RIAU

Pekanbaru, 11 Juli 2019 – Badan Restorasi Gambut (BRG) melakukan
penandatanganan Nota Kesepahaman dengan P.T. Chevron Pacific Indonesia (P.T.
CPI) untuk kerjasama edukasi restorasi gambut. Penandatanganan ini dilakukan
khususnya dalam pengembangan Desa Peduli Gambut, yang melingkupi 21
desa/kelurahan yang tersebar di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kota
Dumai, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar di Provinsi Riau. Kedua belah pihak
akan bersinergi untuk mewujudkan restorasi ekosistem gambut di Provinsi Riau
hingga rentang waktu 31 Desember 2020.

“Nota Kesepahaman ini merupakan wujud sinergi pemerintah dan perusahaan dalam
upaya edukasi dan pendampingan masyarakat desa yang berada di area target
restorasi gambut, dengan mendasarkan pada skema program Desa Peduli Gambut
(DPG),” kata Myrna A. Safitri, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan
Kemitraan BRG. Ditambahkan oleh Myrna bahwa Program DPG dilaksanakan
melalui skema pendanaan APBN, kerja sama dengan LSM dan pihak swasta. Sejauh
ini sudah terdapat 363 desa dan kelurahan yang didampingi di 7 provinsi prioritas
restorasi gambut. “Kami menyadari bahwa restorasi gambut khususnya penyiapan
dan penguatan masyarakat memerlukan sinergi dengan semua pihak. BRG terbuka
dengan kerja sama yang efektif dan berdampak langsung pada masyarakat”.

Ahmad Hijazi, Ketua Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau,
menyatakan kesiapan TRGD mendukung kerjasama antara BRG dengan P.T. CPI
dalam upaya restorasi gambut di Provinsi Riau. “Kerjasama ini membuktikan bahwa
pihak pemerintah dan pihak swasta memiliki kepedulian yang sama besarnya
terhadap kelestarian ekosistem gambut dan juga keberlangsungan hidup masyarakat
Provinsi Riau.”

Sementara itu, Vice President – Operations and Maintenance P.T. Chevron
Pacific Indonesia, Budianto Renyut, menyatakan bahwa pihaknya sangat
mendukung program pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di
Provinsi Riau, melalui partispasi dalam restorasi gambut. “Hal ini sangat sejalan
dengan nilai-nilai perusahaan yaitu untuk melindungi manusia dan lingkungan. Bagi
kami, keselamatan bukanlah sekedar prioritas tertinggi tapi nilai yang mendasari
seluruh pekerjaan dan aktivitas perusahaan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa
kerjasama ini merupakan bagian dari program investasi sosial perusahaan yang
berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan melalui
peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Sebagai perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau, kami berkomitmen untuk
bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah, untuk
menjaga kelestarian ekosistem gambut dan pendampingan masyarakat desa di
Provinsi Riau. Kami optimis, P.T. CPI dapat memperkuat restorasi gambut untuk
mencapai target restorasi gambut hingga tahun 2020 di Riau,” pungkasnya.

Badan Restorasi Gambut melalui Surat Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut
Nomor SK.16/BRG/KPTS/201 tentang perubahan atas keputusan Kepala BRG nomor
SK.05/BRG/KPTS/2016 Tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut
menetapkan bahwa target restorasi gambut di 7 provinsi saat ini menjadi 2.676.601.
Di Provinsi Riau, luasan target restorasi gambut adalah 997.292 hektar yang terbagi
pada kawasan lindung seluas 21.312 hektar, kawasan budidaya tidak berizin seluas
82.377 hektar dan kawasan budidaya berizin seluas 893.603 hektar dimana tanggung
jawab restorasi berada pada pihak pemegang izin.

Program Desa Peduli Gambut meliputi kegiatan edukasi masyarakat, peningkatan
kapasitas melalui berbagai pelatihan, fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan,
perencanaan tata ruang desa dan kawasan perdesaan, identifikasi dan resolusi
konflik, pengakuan dan legalisasi hak dan akses, kelembagaan untuk pengelolaan
hidrologi dan lahan, kerja sama antar desa, pemberdayaan ekonomi, penguatan
pengetahuan lokal dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana
kebakaran gambut.
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Tentang Badan Restorasi Gambut
Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG) adalah lembaga nonstruktural
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
BRG dibentuk pada 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun
2016 tentang Badan Restorasi Gambut. BRG bekerja secara khusus, sistematis,
terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian
fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan
dengan daerah kerja adalah Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi
Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.
Untuk informasi lebih lanjut kunjungi situs Badan Restorasi Gambut di brg.go.id

Tentang P.T. Chevron Pacific Indonesia
P.T. Chevron Pacific Indonesia merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
dari Pemerintah Indonesia yang mengoperasikan Blok Rokan di Riau. Dalam
mengoperasikan blok migas, P.T. CPI bekerja di bawah pengawasan dan
pengendalian SKK Migas. Dengan inovasi dan komitmen karyawan yang sangat
terampil dan berdedikasi, P.T. CPI menjadi salah satu produsen minyak mentah
terbesar di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi dalam menunjang
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai operasi PT. CPI di
Indonesia dapat diakses melalui www.indonesia.chevron.com

