PENDAHULUAN
Agar hasil kegiatan revegetasi gambut (R2) dapat berjalan baik, efektif dan efisien sehingga tingkat
keberhasilan tercapai yang optimal, maka diperlukan Rancangan Teknis (RANTEK) sebelum kegiatan
R2 dilaksanakan di lapangan. RANTEK disusun sebagai panduan dasar rencana, pelaksanaan dan
monitoring & evaluasi pelaksanaan kegiatan R2 di lokasi-lokasi yang menjadi target revegetasi BRG.
Namun demikian penyiapan RANTEK membutuhkan sumberdaya yang cukup besar baik sumberdaya
manusia, anggaran dan waktu, sehingga untuk wilayah-wilayah target R2 yang segera harus
dilaksanakan kegiatannya, namun belum tersedia dokumen RANTEK-nya maka dapat dilaksanakan
kegiatan Penilaian Cepat atau Rapid Assessment (RA) sebagai alternatif guna mempercepat penyusunan
perencanaan teknis dan penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) untuk R2.
Dasar pelaksanaan RA adalah Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor: P.5/KaBRG/2018
tanggal 13 April 2018.

TUJUAN & KELUARAN KEGIATAN RA REVEGETASI
Tujuan kegiatan RA Revegetasi
1. Memverifikasi lokasi dan luasan indikatif
kegiatan R2 seperti terdapat di dokumen
PIR, Renkon & RTT
2. Membuat profil lokasi rencana definitif
kegiatan R2

Keluaran kegiatan RA PIPG
Revegetasi
1. Lokasi dan luasan definitif kegiatan R2
2. Profil lokasi definitif kegiatan R2
(koordinat, luasan, KHG, dll)
3. Rancangan teknis singkat R2
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) R2

TAHAPAN KEGIATAN RA REVEGETASI
Tahapan kegiatan RA revegetasi terdiri dari 3 tahapan utama: (1) persiapan, (2) tahapan pelaksanaan,
dan (pengelolaan dan analisis data).

P
a)
b)
c)
d)

ersiapan
Kegiatan persiapan RA revegetasi terdiri atas:

Persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan RA;
Koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan RA;
Penyusunan jadwal pelaksanaan; dan
Penyusunan anggaran kegiatan RA.

Adapun detail untuk masing-masing tahapan persiapan RA revegetasi dapat dilihat pada figur berikut.
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Persiapan dokumen/instrumen pengumpulan data
•
•
•
•
•

Surat Tugas
Peta tutupan lahan dan kerusakan lahan
Peta Lokasi RA R2
Peta PIR, Renkon 2017, RTT untuk R2
Data sekunder perubahaan penggunaan lahan

Koordinasi dengan Tim Restorasi Gambut Daerah
(TRGD) dengan UPT KLHK (TN/BKSDA)
• Rencana Indikatif Revegetasi (R2) BRG
• Pelaksanaan kegiatan RA revegetasi
• Keluaran dari kegiatan RA revegetasi

Penentuan jadwal pelaksanaan RA revegetasi
•
•
•
•

Persiapan
Pelaksanaan
Pengolahan data
Pelaporan

RAB kegiatan RA
•
•
•
•
•

Belanja bahan (peralatan, ATK, dan kebutuhan lapangan)
Transportasi
Honorarium/ uang harian (surveyor dan masyarakat lokal)
Rapat koordinasi
Pelaporan

a) Alat dan bahan dan Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk RA Revegetasi

Peralatan lapangan yang perlu
dibawa saat survei
R GPS yang sudah dimasukkan titik-titik
indikatif R2
R Meteran (Panjang minimal 25 meter)
R Pita Ukur
R Clinometer
R Kompas
R Tally sheet
R Alat Tulis (disarankan pensil)
R Jas hujan
R Sepatu bot

Dokumen yang perlu dibawa
saat survei
R Peta lokasi RA yang berisi titik indikatif
rencana R2
R Surat Tugas Surveyor
R Tanda Pengenal Surveyor
R Form isian survei yang terdiri dari:
• Form Tabel Rekapitulasi data
pengukuran tingkat semai, pancang,
tiang dan pohon;
• Form Tabel Rekapitulasi;
• Form Pengukuran Hidrologi;
• Form Survei Harga Material dan Upah
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b) Koordinasikan sebelum pelaksanaan RA
Sebelum pelaksanaan RA R2, perlu dilakukan koordinasi oleh semua pihak yang terlibat dalam
kegiatan restorasi gambut, terutama antara Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Tim Restorasi
Gambut Daerah (TRGD). Hal-hal yang perlu dikoodinasikan antara lain:

P

elaksanaan

Pelaksanaan kegiatan RA dalam rangka mendapatkan informasi mengenai kegiatan Revegetasi
(R2) terdiri dari dua kegiatan yaitu: (1) penyediaan alat dan bahan, (2) pra-pengukuran/survey,
(3) penetapan parameter yang diambil, dan metode pengumpulan data.

a) Penyediaan Alat dan Bahan RA Revegetasi
Berikut adalah alat-alat dan bahan utama yang perlu untuk RA R2:
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b) Kegiatan pra-Pengukuran/Survei Revegetasi
Kegiatan Pra-pengukuran/survey ini dapat diuraikan menjadi 3 kegiatan: pembagian tim dan arahan
pelaksanaan, dan perijinan.

c) Penetapan Parameter yang diambil
Parameter-parameter yang perlu diambil dalam kegiatan RA revegetasi adalah sebagai berikut:
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d)

Metode Pengumpulan Data (Gambar-1)

Gambar 1. Contoh pembuatan transek petak bertingkat
Tabel 1 Rekapitulasi data pengukuran tingkat semai
Plot

Nama Lokal Jenis Tumbuhan

Tabel 2 Rekapitulasi

Plot

Tinggi

data pengukuran tingkat pancang

Nama Lokal Jenis Tumbuhan

Tinggi

DBH
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Tabel 3 kapitulasi data pengukuran tingkat tiang

Plot

Nama Lokal
Jenis Tanaman

Tinggi
Total

Bebas
cabang

Lebar Tajuk
Tinggi
Keterangan
DBH Tajuk
Lahan
Timur Barat Utara Selatan

Tabel 4 Rekapitulasi data pengukuran tingkat pohon

Plot

Nama Lokal
Jenis Tanaman

P

Tinggi
Total

Bebas
cabang

Lebar Tajuk
Tinggi
Keterangan
DBH Tajuk
Lahan
Timur Barat Utara Selatan

engolahan & Analisis Data

Pengolahan dan analisa data kegiatan RA revegetasi terdiri dari: (1) rekapitulasi dan analisis
vegetasi, (2) penyusunan Rancangan Teknis dan (3) penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

a) Rekapitulasi dan Analisis Vegetasi

Rekapitulasi
dan Analisis
Revegetasi

Daftar jenis tumbuhan
Profil vegetasi
Kepadatan jenis
Jenis-jenis dominan tumbuhan

b) Penyusunan desain dan spesifikasi teknis
Penyusunan Rancangan Teknis bertujuan untuk menjadi acuan dasar dalam melakukan kegiatan
revegetasi dan berisi mengenai seluruh rancangan teknis kegiatan revegetasi yang akan dilakukan dalam
plot revegetasi tersebut. Output yang diharapkan dari penyusunan rancangan teknis adalah sebagai
berikut:
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Penyusunan
rancangan
teknis

Pembibitan
Persiapan lahan dan penanaman
Monitoring
Pemeliharaan

c) Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
Penyusunan RAB bertujuan untuk menentukan biaya yang dibutuhkan
untuk melakukan kegiatan penanaman di lokasi plot revegetasi tersebut.
Output yang diharapkan dari penyusunan RAB adalah sebagai berikut:

Penyusunan
RAB

Biaya alat dan bahan kegiatan revegetasi
Daftar harga barang dan jasa di lokasi plot revegetasi
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