PENDAHULUAN
Agar kualitas Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) terjamin dalam artian efektif,
efisien dan bertahan lama, maka pelaksanaan PIPG perlu didasari perencanaan teknis yang baik.
Oleh karena itu kegiatan PIPG seyogianya didahului dengan perhitungan dan perancangan desain dan
spesifikasi teknis yang didapat dari hasil Survey Investigation Design (SID) dan Detailed Engineering
Design (DED) pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang menjadi target pelaksanaan restorasi
gambut melalui PIPG. Namun demikian, kegiatan SID dan DED untuk KHG target membutuhkan
proses, waktu dan sumber dana yang relatif besar, sehingga untuk target lokasi pelaksanaan PIPG yang
tidak tersedia dokumen SID dan DED-nya maka perlu dilaksanakan kegiatan Penilaian Cepat atau
Rapid Assessment (RA) sebagai alternatif guna mempercepat penyusunan perencanaan detail desain
dan spesifikasi teknis, serta penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) untuk PIPG.

TUJUAN & KELUARAN KEGIATAN RA
Tujuan kegiatan RA PIPG
1. Memverifikasi jumlah dan lokasi titik
indikatif untuk kegiatan PIPG
2. Membuat profil lokasi titik definitif
kegiatan PIPG

Keluaran kegiatan RA PIPG
1.
2.
3.
4.
5.

Jumlah titik definitif kegiatan PIPG
Lokasi titik definitif kegiatan PIPG
Profil titik definitif kegiatan PIPG
Desain teknis PIPG
Rencana anggaran biaya PIPG

TAHAPAN KEGIATAN RA
Kegiatan RA PIPG terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu: (1) Persiapan, (2) Pelaksanaan dan (3)
Pengolahan dan analisis data.

P

ersiapan
Tahap persiapan RA terdiri dari persiapan alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan RA serta
koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan restorasi gambut.

a) Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk RA

Peralatan lapangan yang perlu
dibawa saat survei
R GPS yang sudah dimasukkan titik-titik
indikatif PIPG
R Meteran (Panjang minimal 25 meter)
R Tali
R Galah/bambu bermeter untuk mengukur
kedalaman kanal
R Kompas
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 PIPG
R Surat Tugas Surveyor
R Tanda Pengenal Surveyor
R Form isian survei yang terdiri dari:
• Form Pernyataan Penolakan oleh Kepala
Desa/Pemilik Kanal;
• Form Pernyataan Area Konsesi oleh
Perusahaan;
• Form Pengukuran Hidrologi;
• Form Survei Harga Material dan Upah
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b) Koordinasikan sebelum pelaksanaan RA
Sebelum pelaksanaan RA, 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 RA terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu: (a) kegiatan pra-survey dan (b)
pelaksanaan survei itu sendiri.

a) Kegiatan pra-survei pelaksanaan RA
Kegiatan pra-survey biasanya dilaksanakan 1-2 hari sebelum hari pelaksanaan survei RA. Dalam
kegiatan pra-survei ini, semua personil pelaksana RA berkumpul untuk mengkoordinasikan mengenai
pembagian tim, pengarahan teknis dan koordinasi awal dengan camat atau kepala desa untuk
memberitahukan mengenai kedatangan tim survei.
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b) Pelaksanaan survei RA
Pelaksanaan RA diawali dengan perizinan oleh tim RA kepada camat dan kepala desa saat tiba di
lokasi survei. Adapun tahapan pelaksanaan survei RA adalah sebagai berikut:

Data-data apa yang diambil saat pelaksanaan RA PIPG, terdiri dari:
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Informasi pendukung lain yang diperlukan berupa profil desa dan potensi mata pencaharian masyarakat
desa tersebut. Selain itu data-data mengenai harga material dan upah pekerja juga dapat ditanyakan ke
masyarakat setempat sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

P

engolahan & Analisis Data

Kegiatan pengolahan dan analisis data terdiri dari: (a) kompilasi dan analisis data, (b) penyusunan
desain dan spesifikasi teknis dan (c) penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

a) Kompilasi dan analisis data
Data kompilasi bertujuan untuk merangkum jumlah dan lokasi titik
definitif PIPG. Keluaran dari kompilasi dan analisis data adalah
matrik profil titik-titik indikatif dan definitif PIPG berdasarkan
hasil survei lapangan.

Matrik kompilasi titik indikatif dan definitif PIPG berdasarkan hasil survei lapangan

b) Penyusunan desain dan spesifikasi teknis
Penyusunan desain dan spesifikasi teknis terdiri dari penentuan PIPG
seperti sekat kanal, sumur bor atau penimbunan kanal. Selain itu ditentukan
pula tipe konstruksi seperti sekat kanal dengan peluap atau tanpa peluap.
Terakhir adalah membuat gambar desain, spesifikasi teknis, dan prosedur
kerja PIPG.

c) Penyusunan RAB
Penyusunan RAB PIPG didasarkan pada desain dan spesifikasi teknis
yang telah disusun.
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