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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN RESTORASI
GAMBUT TAHUN 2016-2020.

Pasal 1
(1) Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut Tahun 2016-2020 adalah
dokumen perencanaan restorasi gambut untuk periode lima tahun, yang
dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember
2020.
(2) Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut Tahun 2016-2020 disusun
dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019.
(3) Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut Tahun 2016-2020 adalah
sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut ini.

Pasal 2
(1) Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut Tahun 2016-2020 memuat
penjabaran strategi pelaksanaan Program Fasilitasi dan Koordinasi Restorasi
Gambut di 7 Provinsi.
(2) Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut Tahun 2016-2020 berfungsi
sebagai:
a. Acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran restorasi
gambut tahun 2016-2020 di seluruh unit kerja lingkup Badan Restorasi
Gambut.
b. Pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkup Badan Restorasi Gambut
dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2020.
(3) Sekretaris Badan dan para Deputi lingkup Badan Restorasi Gambut wajib
menjabarkan target dan lokasi target kinerja kegiatan di dalam rencana
strategis masing-masing.
(4) Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut Tahun 2016-2020 dijabarkan
lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan.

Pasal 3
(1) Sekretaris Badan Restorasi Gambut melakukan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan atas pelaksanaan Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut
Tahun 2016-2020.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
berkala dengan melibatkan para Deputi di lingkungan Badan Restorasi
Gambut.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala
dengan melibatkan para Deputi di lingkungan Badan Restorasi Gambut.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala
pada setiap akhir tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang
berlaku tentang pelaporan kinerja.

Pasal 4

(1) Target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan yang
dimuat dalam Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut Tahun 2016-2020
ini bersifat indikatif.
(2) Perubahan target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan
pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana
kerja tahunan.

Pasal 5
Peraturan Badan Restorasi Gambut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2016
KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT
REPUBLIK INDONESIA,

NAZIR FOEAD

LAMPIRAN
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TENTANG
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TAHUN 2016-2020
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KATA PENGANTAR
Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut (Renstra BRG) Tahun 2016-2020
disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra BRG Tahun 2016-2020
dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan langkahlangkah strategis pencapaian sasaran Program Koordinasi dan Fasilitasi
Restorasi Gambut pada 7 Provinsi, agar upaya restorasi ekosistem gambut
seluas 2 (dua) juta hektar dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan
dan sasarannya secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi-manfaat
ekosistem gambut untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Renstra BRG Tahun 2016-2020
menjabarkan strategi pencapaian sasaran dan target kinerja Program Koordinasi
dan Fasilitasi Restorasi Gambut pada 7 Provinsi. Strategi meliputi jenis kegiatan,
sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja kegiatan, lokasi target
kinerja secara indikatif, serta gambaran tentang proses atau tahapan restorasi,
komponen input dalam upaya pencapaian output. Renstra BRG ini dilakukan
mengingat masukan dari berbagai kalangan yang peduli dengan perlindungan,
pemulihan dan pengelolaan gambut yang berkelanjutan, juga dengan berbagai
pemutakhiran data yang diperoleh selama BRG berjalan dalam waktu 10 bulan
ini.
Besar harapan kami bahwa Renstra BRG Tahun 2016-2020 ini dapat benarbenar menjadi pedoman dalam rancang-tindak seluruh aparatur di lingkungan
BRG. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen
perencanaan ini, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas
waktu, tenaga dan pemikirannya.

Jakarta, 30 November 2016
Kepala Badan Restorasi Gambut
Republik Indonesia,

NAZIR FOEAD
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BAB 1
PENDAHULUAN
Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut 2016-2020 disusun sebagai
perwujudan dari Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi
gambut (BRG). Penyusunnan rencana strategis ini pada dasarnya adalah
penjabaran dari tugas dan fungsi serta target restorasi yang dimandatkan kepada
BRG. Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, penyusunan rencana
strategis ini juga telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019),
kegiatan restorasi gambut termasuk dalam Bidang Lingkungan Hidup (LH) serta
menjadi salah satu bagian dari program pengarusutamaan lintas bidang mengenai
Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).
Peraturan Presiden No. 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. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut BRG
menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan koordinasi dan 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.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi guna mencapai target yang telah
ditetapkan, BRG perlu menetapkan program yang akan menjadi muatan utama
dalam Rencana Strategis. Sesuai dengan ketentuan UU No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1, menyebutkan
bahwa Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Berdasarkan uraian di atas maka rumusan program yang paling sesuai dengan
tugas dan fungsi BRG adalah Program Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi
Gambut di 7 Provinsi. Pelaksanaan tugas dan fungsi BRG melalui program
tersebut tidak serta-merta mengesampingkan keberadaan satuan kerja yang
menangani restorasi gambut di Kementerian LHK. Badan Restorasi Gambut akan
berkoordinasi dan bekerjasama dengan satuan kerja yang telah ada dalam rangka
pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan.

1

1.1. Kondisi Umum Lahan Gambut Indonesia
1.1.1. Luas dan Sebaran Lahan Gambut Indonesia
Lahan gambut tersebar di 175 negara, melingkupi 3% dari total lahan daratan
dunia atau sekitar 400 juta hektar dan menyimpan 550 Gigaton karbon.
Kandungan karbon tersebut setara dengan 30% karbon tanah, 75% dari seluruh
karbon atmosfir, seluruh karbon yang dikandung biomassa (massa total makhluk
hidup) daratan, dan setara dengan dua kali simpanan karbon semua hutan di
seluruh dunia (Joosten, 2007 dalam Agus dan Subiksa, 2008). Sementara itu, luas
lahan gambut tropis mencapai 42 juta hektar dan menyimpan sekitar 148 Gigaton
karbon (Osaki, Tsuji, Eds. 2016). Ini artinya gambut tropis menyimpan karbon tiga
kali lebih besar dibanding gambut non-tropis.
Penelitian tentang luas dan sebaran lahan gambut di Indonesia memiliki sejarah
yang cukup panjang. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (2010)
mengidentifikasi ada 11 sumber data yang bervariasi mengenai luas lahan gambut
Indonesia periode tahun 1978 – 2005, rentangnya antara 13,5 – 26,5 juta hektar.
Pada akhir tahun 2015 luas lahan gambut Indonesia menurut Ditjen PPKL
Kementerian Lingkungan dan Kehutanan adalah 24.667.804 juta hektar atau 6%
dari total lahan gambut di seluruh dunia atau 58% dari total lahan gambut tropis di
seluruh dunia. Data tersebut dihasilkan dari konsolidasi antara Ditjen PPKL
Kementerian LHK, BBSDLP Kementerian Pertanian dan Badan Informasi
Geospasial. Sebaran lahan gambut Indonesia berada di Sumatera seluas
9.604.529 hektar (37,8%), Kalimantan seluas 8.404.818 hektar (34,6%), Papua
seluas 6.595.167 hektar (27,2%), seluwesi 63.290 hektar (0,4%). Dengan
kepemilikan lahan gambut seluas itu maka Indonesia menempati urutan keempat
pemilik lahan gambut terluas setelah Kanada 170 juta ha, Rusia 150 juta ha, dan
Amerika Serikat 40 juta ha (Agus dan Subiksa, 2008).

1.1.2. Karakteristik Lahan Gambut
Karakteristik tanah gambut tropika khas dan spesifik, yang dipengaruhi oleh
kandungan bahan penyusun, ketebalan, kematangan, dan lingkungan sekitarnya
yang berbeda. Karakterisitik spesifik dari tanah gambut yang membedakan
dengan tanah mineral umumnya, antara lain : (1) mudah mengalami kering tak
balik (irreversible drying), (2) mudah ambles (subsidence), (3) rendahnya daya
dukung (bearing capacity) lahan terhadap tekanan, (4) rendahnya kandungan hara
kimia dan kesuburannya (nutrient), dan (5) terbatasnya jumlah mikroorganisme
(Maftu’ah et al., 2014).
Gambut tropika terbentuk dalam keadaan hutan alam karena proses penimbunan
bahan organik dari sisa tumbuhan setempat berlangsung lebih cepat dibandingkan
dengan proses dekomposisi. Laju pembentukan tanah gambut tropika sangat
lambat dan dipengaruhi oleh sumber dan jumlah air, kandungan mineral yang ada
di dalam air, iklim, dan vegetasi yang berada di atasnya. Drainase lahan gambut
yang merubah suasana alamiah anaerob menjadi aerob menyebabkan penciutan
atau amblas karena proses dekomposisi berlangsung lebih cepat dibandingkan
dengan penimbunan sisa tumbuhan. Drainase bahkan menyebabkan terjadinya
penciutan massa gambut yang kaya karbon sehingga lahan gambut berubah
fungsi dari carbon sink” atau penyerap karbon menjadi carbon source” atau
sumber emisi karbon dioksida (CO2). Amblasan pada tanah gambut dapat
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dihindari dengan mempertahankan muka air tanah sedangkal mungkin (Maftu’ah
et al., 2014).
Karateristik fisika tanah gambut yang utama antara lain berat isi (bulk density) dan
daya dukung terhadap beban (bearing capacity) yang sangat rendah, porositas
dan kapasitas simpan air yang sangat tinggi serta kandungan air yang sangat
tinggi dalam keadaan alami. Karakteristik kimia tanah gambut yang utama antara
lain pH tanah yang sangat rendah atau kemasaman tanah yang tinggi,
ketersediaan hara makro dan mikro yang rendah, kadar abu yang sangat rendah,
adanya potensi pemasaman dalam keadaan teroksidasi bila mengandung pirit,
dan kadar asam organik yang tinggi. Karakterisitik biologi tanah gambut antara lain
ditemukannya beberapa jamur penambat N dan bakteri pelarut P di lahan gambut
yang respon dengan pemberian kapur dan fosfat. Hal ini memberi peluang untuk
peningkatan produktivitas lahan gambut secara hayati (Maftu’ah et al., 2014).
Terkait dengan karakterisitik tanah gambut dengan kesuburan alaminya yang
rendah, maka investasi untuk meningkatkan kesuburan dan menjaga
keberlanjutan kegiatan budidaya di lahan gambut menjadi tinggi. Nilai investasi di
lahan gambut meningkat dengan semakin tebal dan tidak matangnya gambut. Di
lain sisi, gambut sebagai penyimpan karbon dan penjaga kestabilan ekosistem di
sekelilingnya semakin penting dengan semakin tebalnya gambut. Kegiatan
budidaya di lahan gambut memerlukan pengelolaan yang baik, khususnya dalam
pengelolaan dan konservasi air (Maftu’ah et al., 2014).

1.1.3. Fungsi Ekologis Lahan Gambut
Gambut menjadi isu penting dalam sepuluh tahun terakhir, ketika dunia mulai
menyadari fungsinya sebagai pengendali perubahan iklim global karena
kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon. Seluruh lahan gambut
Indonesia diperkirakan memiliki cadangan karbon sebesar 46 giga-ton yang
diperkirakan 8-14% dari total cadangan karbon pada lahan gambut di seluruh
dunia atau 31% dari total cadangan karbon pada lahan gambut tropis di seluruh
dunia. Oleh karenanya lahan gambut Indonesia memiliki peran vital dalam penjaga
iklim global. Apabila gambut tersebut terbakar atau mengalami kerusakan, materi
ini akan mengeluarkan gas terutama CO2, N2O, dan CH4 ke udara dan siap
menjadi perubah iklim dunia.
Tanah gambut menyimpan dan menyerap karbon dalam jumlah yang tinggi. Setiap
ketebalan 1 meter gambut dapat menyimpan karbon sekitar 500 ton ha-1. Dari
sekitar 14 juta ha lahan gambut yang ada dewasa ini, dua pertiga di antaranya
termasuk dangkal (<2 meter) dan 34% lainnya berupa gambut agak dalam sampai
dalam dengan ketebalan >2 meter. Biomassa bawah tanah (below-ground) di
lahan gambut 10-15 kali lebih besar dari biomassa atas tanah (above-ground).
Konversi lahan gambut ke penggunaan lain (deforestasi disertai drainase) akan
menyebabkan perubahan keseimbangan karbon di dalam tanah akibat terhentinya
pembentukan gambut karena hilangnya suplai bahan organik dari tanaman di
atasnya, dan meningkatnya emisi karbon melalui proses dekomposisi karena
terbukanya lahan dan drainase (Agus et al. 2007).
Lahan gmabut juga menjadi habitat unik bagi kehidupan beraneka macam flora
dan fauna, bila lahan ini mengalami kerusakan, dunia akan kehilangan ratusan
spesies flora dan fauna, karena tidak mampu tumbuh pada habitat lainnya.
Kekayaan keanekaragaman hayati memberikan peluang kontribusi jasa
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lingkungan, bioprospeksi, dan sumber pengetahuan yang belum ditemukan.
Degradasi keanekaragaman hayati akan beresiko hilangnya peluang penemuan
ilmu pengetahuan baru yang sangat dibutuhkan generasi yang akan datang.
Gambut tropis Indonesia mempunyai kekayaan flora dan fauna khas dan bernilai
ekologi tinggi. Pusat keanekaragaman hayati tertinggi ekosistem gambut berada
di Kalimantan (Myers et al. 2000). Dari sekitar 258.650 spesies pohon tinggi yang
di dunia, sekitar 13-15% (35.000-40.000 spesies) terdapat di ekosistem gambut
Indonesia (Osaki, et al, 2016). Terdapat tidak kurang dari 30-122 jenis spesies
pohon dengan diameter 10 cm dalam setiap 1 hektar lahan gambut rawa di
Indonesia (C. Posa, S. Wijedasa, T.Corlett, 2011). Terdapat pula 35 spesies
mamalia, 150 spesies burung, dan 34 spesies ikan di lahan gambut. Beberapa
fauna merupakan jenis endemik dan dilindungi oleh IUCN Red List sejak 2012,
diantaranya Buaya Sinyulong, Langur, Orang Utan, Harimau Sumatra dan
Beruang Madu (WWF, 2009). Keanekaragaman flora lahan gambut tertinggi
ditemukan di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan yaitu tercatat 808 spesies
(WWF & LIPI 2007). Sedangkan di Sumatera yaitu di Taman Nasional Berbak,
tidak kurang dari 261 jenis flora ditemukan pada area tersebut (Giesen 1991).
Beberapa flora yang ditemukan pada lahan gambut termasuk dalam kelompok
flora endemik dan memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti ramin (Gonystylus
bancanus) dan jelutung rawa (Dyera costulata). Lahan gambut juga merupakan
habitat ikan air tawar yang merupakan komoditas dengan nilai ekonomi yang tinggi
dan penting untuk dikembangkan, seperti seperti gabus, toman, jelawat, tapah,
dsb.
Dalam sistem hidrologi kawasan hilir suatu DAS, lahan gambut sangat penting
karena mampu menyerap air sampai 13 kali lipat dari bobotnya (Agus dan Subiksa,
2008). Pada kondisi jenuh air atau pada kandungan airnya berada di atas batas
kritis, gambut lebih stabil dibandingkan dengan kondisi kering dan bahkan apabila
kondisi lahannya terlalu kering bahan gambutnya menjadi mudah terbakar.
Kerusakan gambut dapat menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di
musim kering yang memicu kebakaran dan subsiden permukaan yang akan
menurunkan kemampuan lahan gambut dalam menyangga tegakan hutan di
atasnya. Dengan demikian, pengelolaan air yang baik menjadi dasar dalam
pemanfaatan lahan gambut ke depan.
Penataan fungsi ekosistem gambut dalam setiap satuan Kawasan Hidrologis
Gambut (Peatland Hidrological Unit) atau disebut KHG terbagi dalam fungsi
lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut. Dari total luas
lahan gambut sebesar 24.667.803 hektar, seluas 12.398.482 hektar telah
ditetapkan oleh Menteri LHK sebagai fungsi lindung ekosistem gambut dan seluas
12.269.321 hektar sebagai fungsi budidaya ekosistem gambut. Fungsi lindung
Ekosistem Gambut paling sedikit 30% dari seluruh luas KHG yang letaknya diukur
dari satu atau lebih puncak kubah Gambut. Fungsi lindung Ekosistem Gambut juga
berlaku di luar 30% dari seluruh luas KHG sepanjang masih masih terdapat
Gambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih, plasma nutfah spesifik dan/atau
endemic, spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan/atau Ekosistem Gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana
ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan
kawasan hutan konservasi.
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1.1.4. Baseline Restorasi Gambut
Seluruh lahan gambut Indonesia teletak pada 865 Kesatuan Hidrologis Gambut
(KHG) yang tersebar di Sumatera sebanyak 207 KHG, Kalimantan sebanyak 190
KHG, Sulawesi sebanyak 3 KHG dan Papua sebanyak 465 KHG. Sebaran lahan
gambut menurut status lahannya secara umum terbagi menjadi gambut di
kawasan hutan seluas 16.626.112 ha dan di areal penggunaan lain seluas
7.676.556 ha, namun kondisi penutupan lahan berupa hutan pada lahan gambut
sebesar 10.576.051 ha dan non hutan seluas 13.726.616 ha. Ini artinya ada sekitar
6 juta hektar kawasan hutan yang merupakan lahan gambut terindikasi dalam
kondisi terdeforestasi yang memerlukan tindakan revegetasi.
Sebelumnya, dinamika perubahan penggunaan lahan gambut pernah diteliti oleh
beberapa pihak yang dikonsolidasikan pada tahun 2014 dengan menggunakan
tiga bentuk penggunaan lahan yang paling dominan, yakni: lahan pertanian, lahan
hutan dan semak belukar. Luas hutan (gabungan hutan primer dan hutan
sekunder) di lahan gambut masih dominan, namun cenderung menurun dari 8,50
juta hektar pada tahun 2000 menjadi 7,30 juta hektar pada tahun 2010.
Perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut berkembang sangat pesat. Data
yang cukup menarik adalah relatif dominannya tutupan lahan yang diklasifikasikan
sebagai semak belukar yaitu berkisar antara 3,31 sampai 3,60 juta hektar. Lahan
ini juga disebut sebagai lahan gambut terdegradasi.1
Pemanfaatan lahan gambut berdasarkan ijin usaha yang telah diberikan oleh
pemerintah di masa lalu mencapai 5.277.575 ha. Ijin pada lahan gambut di
kawasan hutan paling besar adalah IUPHHK-HT atau HTI yang mencapai luas 2,6
juta ha tersebar pada 101 unit HTI. Peta KHG dan fungsi ekosistem gambut di
dalamnya telah memasukan seluruh Kubah Gambut menjadi Ekosistem Gambut
yang berfungsi lindung, termasuk Kubah Gambut di dalam areal izin usaha.
Terdapat 4,2 juta hektar Kubah Gambut di Pulau Sumatera, lebih dari 90% berada
di dalam Kawasan Budidaya. Sedangkan dari seluas 2,9 juta hektar Kubah
Gambut di Pulau Kalimantan, lebih dari 60% berada di dalam Kawasan Budidaya. 2
Lahan gambut pada 7 provinsi yang menjadi wilayah kerja BRG terletak pada 522
KHG dengan luas total KHG mencapai 21.173.851 ha, terdiri dari: Jambi sebanyak
14 KHG dengan luas 904.423 ha, Riau sebanyak 59 KHG dengan luas 5.355.374
ha, Sumatera Selatan sebanyak 36 KHG dengan luas 2.101.761 ha, Kalimantan
Barat sebanyak 124 KHG dengan luas 2.801.447 ha, Kalimantan Selatan
sebanyak 4 KHG dengan luas 238.465 ha, Kalimantan Tengah sebanyak 35 KHG
dengan luas 4.675.105 ha dan Papua sebanyak 250 KHG dengan luas 5.097.276
ha.3 Luas lahan gambut pada 522 KHG tersebut seluruhnya mencapai 12,942,899
atau sekitar 61.13% dari luas seluruh KHG tersebut. Kondisi penutupan lahan
pada lahan gambut tersebut meliputi: areal terbuka seluas 1,54 juta hektar, areal
tanaman seluas 6,1 juta hektar, dan tutupan hutan seluas 5,32 juta hektar. Arahan
perlakuan untuk lahan gambut tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

1

Agus, F., Gunarso, P. dan Wahyunto. 2014. Dinamaika Penggunaan Lahan Gambut. Lahan Gambut Indonesia:
Pembentukan, Karakteristik, Dan Potensi Mendukung Ketahanan Pangan (Edisi Revisi). Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian. Jakarta. IAARD Press.
2
Disarikan dari Siaran Pers Kementerian LHK 20 Februari 2017.
3
Disarikan dari materi paparan Dirjen PPKL-KLHK: Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut Beserta Peraturan Pelaksanaannya. Tanggal 22 Februari 2017.
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Tabel 1.1. Kriteria restorasi gambut di 7 provinsi prioritas
No

Kriteria

1
2

Lahan Gambut Terdampak Karhutlabun 2015
Restorasi pada kubah gambut atau gambut dalam yang sudah terlanjur
diperuntuk-kan sebagai kawasan budidaya
Perlindungan kawasan gambut yang belum dibuka dan masih utuh
Perbaikan tata kelola air dan peningkatan infrastruktur pengendalian
Jumlah

3
4

Luas
877,394
2,796,492
6,174,493
3,094,520
12,942,898

Pada 7 provinsi wilayah kerja BRG terdapat kubah gambut seluas 8.928.554 dan
non kubah gambut seluas 13.002.166 ha. Pada lahan gambut tersebut juga
terdapat areal yang telah diberikan ijin seluas 3,26 juta yang terdiri dari: IUPHHKHA atau HPH seluas 575.951 ha, IUPHHK-HT atau HTI seluas 2.149.940 ha, dan
IUP Sawit seluas 538.962 ha.
Untuk menambah akurasi data kerusakan gambut, BRG bekerjasama dengan
Universitas Gadjah melakukan kajian kerusakan lahan gambut pada 408 KHG di
7 provinsi. Kajian tersebut menggunakan keberadaan kanal sebagai indikator
penentu kerusakan gambut. Dari 408 KHG yang dikaji ditemukan 178 KHG telah
berkanal. Total panjang kanal mencapai 239.803,38 kilometer, yang terdiri dari
kanal primer sepanjang 24.156,23 kilometer, kanal sekunder sepanjang
126.647,63 kilometer dan kanal tersier sepanjang 88.999,51 kilometer. Sebaran
kanal berdasarkan provinsi diperlihatkan sebagai berikut:
Tabel 1.2. Sebaran kanal pada 408 KHG di 7 provinsi wilayah kerja BRG*

*hasil kajian Tim UGM tahun 2017
Panjang kanal pada area kubah gambut di lokasi kajian ditunjukan pada tabel
berikut:
Tabel 1.3. Sebaran kanal pada 408 KHG di 7 provinsi wilayah kerja BRG*
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Panjang kanal pada area kubah gambut dan area non non kubah gambut pada
408 KHG di 7 provinsi prioritas wilayah kerja BRG ditunjukan pada tabel berikut:
Tabel 1.4. Sebaran kanal pada 408 KHG di 7 provinsi wilayah kerja BRG*

*hasil kajian Tim UGM tahun 2017
Kerusakan gambut diawali dengan pengeringan material gambut akibat adanya
kanal-kanal. Dampak dari kerusakan gambut tersebut salah satunya adalah
sumber emisi GRK. Kerusakan ekosistem gambut di Indonesia secara signifikan
menyumbang 18.813 juta ton emisi karbon yang memicu pemanasan global
(Wetlands International, 2016). Ini artinya kerusakan gambut tropis Indonesia telah
melepaskan 13% dari stok karbon yang ada di lahan gambut tropis dunia.
Kebakaran kawasan gambut Indonesia adalah penyumbang emisi karbon terbesar
ke atmosfer dan memberikan dampak sosial dan ekologi yang mengkhawatirkan
(Miettinen and Liew, 2010).
Kerusakan lahan gambut juga menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati.
Berbagai jenis spesies endemik dan unik populasinya terus menurun, seiring
dengan hilangnya plasma nutfah yang belum sempat diteliti dan dikaji
kemanfaatannya. Artinya, kerusakan lahan gambut telah mempersempit peluang
penemuan berbagai ilmu pengetahuan baru yang sangat dibutuhkan oleh genarasi
selanjutnya. Dampak lain yang paling terasa adalah poluasi asap akibat kebakaran
lahan gambut. Lahan gambut yang kering menjadi mudah terbakar dan sulit untuk
dipadamkan. Peristiwa ini marak terjadi akibat kegiatan penyiapan lahan oleh para
pelaku usaha dan masyarakat karena dianggap paling mudah dan murah.

1.2. Target dan Prioritas Lokasi Restorasi Gambut 2016-2020
Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut
mewajibakan BRG untuk menyusun rencana dan melaksanakan restorasi gambut
seluas 2 juta hektar sampai tahun 2020 di 7 propinsi prioritas meliputi Riau, Jambi,
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Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan
Papua. Badan Restorasi Gambut telah mengkaji dan menetapkan target restorasi
gambut seluas 2.492.509 hektar atau 19,26% dari total lahan gambut yang ada di
tujuh provinsi prioritas tersebut. Pada target tersebut terdapat 875.701 hektar
lahan gambut yang terbakar pada tahun 2015. Secara administratif lokasi target
restorasi gambut terletak pada 84 KHG di 57 kabupaten yang tersebar pada 7
provinsi tersebut. Sebaran target restorasi gambut berdasarkan provinsi dan dan
fungsi ekosistem gambut adalah sebagai berikut:
Table 1.5. Luas dan sebaran target restorasi gambut BRG di 7 provinsi
No

Provinsi

1
2
3
4
5
6
7

Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Papua
Jumlah

Kawasan
Lindung
43.810
25.880
61.247
28.317
520.315

Kawasan Budidaya
Berizin
Tak Berizin
707.386
63.534
99.774
26.008
477.863
76.798
64.078
27.239
29.810
162.951
27.609
11.151
4.423
29.262
1.410.926
396.945

5.068
684.638

Jumlah
814.730
151.662
615.908
119.634
713.076
38.760
38.753
2.492.523

Perbedaan target restorasi gambut antara yang tertera pada Peraturan Presiden
No. 1 Tahun 2016 dengan target yang ditetapkan oleh BRG disebabkan karena
restorasi gambut harus diletakkan pada Kawasan Hidrologis Gambut (KHG)
sebagai unit pengelolaannya. Hasil kajian BRG menemukan 2 juta hektar lahan
gambut paling kritis terletak pada 84 KHG yang tersebar di 57 kabupaten pada 7
provinsi prioritas. Selanjutnya luas total lahan gambut pada 84 KHG tersebut
adalah 2.492.509 hektar dan ditetapkan sebagai target restorasi gambut 20162020. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan
Restorasi Gambut, Pasal 4, Ayat (3), prioritas perencanaan dan pelaksanaan
restorasi dimulai dari Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah,
Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera
Selatan serta Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Pada keempat
Kabupaten tersebut terdapat 21 KHG dengan luas total 2.261.770 ha. Sementara
lahan gambut pada 21 KHG tersebut seluas 768.883 ha atau 34% dari luas total
KHG.
Tabel 1.6. Jumlah dan luas KHG serta letak lahan gambut berdasarkan struktur
tata ruang di empat kabupaten prioritas
Kabupaten

Jumlah
KHG

Luas KHG
(ha)

Musi Banyuasin
Ogan Komering Ilir
Kepulauan Meranti
Pulang Pisau
Jumlah

7
4
6
4
21

291.054
1.087.938
363.476
519.320
2.261.770

Lahan Gambut
Kawasan
Lindung (ha)
819
223,824
224.643

Kawasan Budidaya (ha)
Berizin Tidak Berizin
30.342
91.567
88.545
218.544
28.265
1.660
85,271
147.152
397.042

Ruang lingkup restorasi gambut dalam konteks ini mencakup kegiatan
pembasahan (rewetting), penanaman (revegetation), dan revitalisasi sosial
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ekonomi. Dalam regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan ketiga kegiatan tersebut termasuk dalam lingkup kegiatan
Pemulihan Ekosistem Gambut. Oleh karenanya dokumen-dokumen kerja BRG
akan menggunakan instilah Pemulihan Ekosistem Gambut agar sejalan dengan
peraturan Kementerian LHK.
Rekapitulasi target tahunan BRG untuk pemulihan ekosistem gambut selama
periode 2016-2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 1.6. Rekapitulasi target tahunan Badan Restorasi Gambut
Tahun
2016
2017
2018
2019
2020
Total

Rewetting
(Ha)
653.230
740.710
664.310
434.273
2.492.523

Kegiatan Pemulihan
Revegetasi
Revitalisasi Sosial Ekonomi
(Ha)
(Ha
20.000
10.000
250.000
80.000
250.000
70.000
150.000
25.000
670.000
185.000

1.3. Potensi, Permasalahan dan Tantangan
Lahan gambut merupakan bagian dari sumberdaya alam yang menjadi modal
alam (natural capital) dalam perspektif pembangunan. Modal Alam adalah istilah
kolektif untuk aset alamiah bumi dan jasa ekosistem yang memungkinkan manusia
hidup (Deklarasi Modal Alam, 2012). Jasa ekosistem yang dihasilkan dari modal
alam membentuk dasar untuk semua kegiatan ekonomi manusia termasuk
makanan, air, energy, iklim yang baik, berbagai jenis barang dan jasa ekosistem.
Lahan gambut telah banyak dimanfaatkan masyarakat. Awalnya masyarakat
memanfaatkan lahan ini untuk perkebunan karet/kelapa. Sejalan dengan program
perluasan permukiman transmigrasi pada tahun 80-an, lahan gambut banyak
dibuka secara besar-besaran untuk pertanian tanaman pangan. Selain itu
pembukaan lahan gambut banyak juga dilakukan untuk perkebunan sawit dan
pengusahaan HTI untuk kayu pulp (Acacia sp.).
Restorasi gambut selain dimaksudkan untuk memulihkan fungsi ekologis lahan
gambut, pada saat yang sama harus didayagunakan sebagai upaya untuk
melakukan revitalisasi manfaat ekosistem gambut terutama tetapi tidak terbatas
untuk masyarakat lokal. Pemanfaatan lahan gambut sebagai sarana budidaya
pertanian atau perkebunan dan hutan tanaman sangat mungkin sepanjang tetap
memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dan menggunakan teknologi yang tepat,
serta pemilihan komoditas yang adaptif.
Permasalahan yang mendasari kerusakan gambut terbilang sangat kompleks,
sehingga upaya restorasi gambut juga akan mengalami hal yang sama.
Kompleksitas disebabkan oleh banyaknya kepentingan terhadap lahan gambut.
Selain itu, restorasi gambut juga harus dilaksanakan dalam situasi ketidakpastian
yang disebabkan oleh lemahnya stok data, informasi dan pengetahuan.
Kombinasi situasi kompleks dan ketidakpasitian ini menyebabkan
penyelenggaraan restorasi gambut dihadapkan pada tantangan yang cukup berat,
yang memerlukan kombinasi pendekatan sistemik dan adaptif. Komitmen dan
keterlibatan aktif dari komponen pemerintah dan pemerintah daerah serta
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partisipasi para pihak di luar pemerintah baik dari kalangan pelaku usaha maupun
masyarakat adalah pemungkin terselenggaranya restorasi gambut. Selain itu,
walaupun sangat penting membuat perencanaan di awal penyelenggaraan
restorasi gambut, namun dinamika yang tinggi sangat mungkin terjadi karena data,
informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan baru muncul sejalan dengan
pelaksanaan rencana tersebut sehingga akan menuntut adanya penyesuaianpenyesuaian di tengah jalan.

1.3.1. Potensi
Restorasi gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut diarahkan untuk
memulihkan fungsi ekologis lahan gambut agar tetap mampu mendukung
kelancaran dan keberlanjutan kegiatan pembangunan. Fungsi ekologis
sebagaimana dimaksud termasuk fungsi gambut sebagai penyimpang dan
penyerap karbon, penampung air, dan habitat keanekaragaman hayati dan
cadangan plasma nutfah. Manfaat sosial ekonomi dari restorasi gambut pada
fungsi lindung beberapa diantaranya adalah: i) mendukung kondisi lingkungan
yang baik untuk kelangsungan hidup masyarakat di dalam dan sekitar lahan
gambut; 2) peluang insentif atau kompensasi dari mitigasi emisi karbon dan
penyerapan karbon; 3) penelitian dan pengembangan kekayaan plasma nutfah
untuk kemajuan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Sementara restorasi
gambut pada fungsi budidaya Ekosistem Gambut sangat berpotensi untuk berdaya
guna dan berhasil guna dalam konteks produksi berbagai komoditas di sektor
kehutanan, pertanian termasuk perkebunan, perikanan, ketahanan pangan,
ekonomi rumah tangga, dan penyerapan tenaga kerja.

1.3.2. Permasalahan
Restorasi gambut dilaksanakan dalam situasi dimana persoalan kerusakan lahan
gambut telah terlanjur kompleks (complexity) sekaligus memiliki unsur
ketidakpastian (uncertainty). Kompleksitas disebabkan karena banyak
kepentingan yang saling bertentangan, baik secara horizontal maupun vertikal.
Pada kenyataannya target restorasi gambut berada pada lokasi-lokasi yang telah
terlanjur dikuasai atau dikelola oleh berbagai pihak dengan kepentingan yang
sebagian besar berlawanan arah dengan tujuan restorasi gambut. Sementara
masalah ketidakpastian disebabkan oleh keterbatasan stok data dan informasi
mengenai karakteristik ekosistem gambut, jenis dan tingkat kerusakannya, serta
masih lemahnya pengetahuan dan teknologi pengelolaan restorasi gambut yang
tepat. Situasi ini sangat berpengaruh terhadap ketepatan rencana dan tindakan
restorasi gambut. Di sisi lain, kelembagaan restorasi gambut yang masih belum
memadai menjadi kendala yang perlu diatasi.
A. Data, informasi, pengetahuan dan teknologi
Meskipun tersedia cukup informasi yang menyatakan kerusakan gambut, tetapi
tidak ada data yang cukup rinci dan akurat menjelaskan karakteristik gambut dan
tingkat kerusaknnya. Kelemahan data dan informasi karakteristik gambut berakibat
pada sulitnya melakukan penataan fungsi ekosistem gambut atau zonasi (lindung
dan budidaya) pada suatu KHG. Kementerian LHK telah menetapkan peta KHG
dan fungsi ekosistem gambut dengan skala 1: 250.000. Sebagai pedoman awal
yang bersifat indikatif maka peta tersebut sangat berguna. Langkah tindak lanjut
yang perlu dilakukan agar peta tersebut bersifat definitif dan dapat digunakan
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sebagai basis perencanaan dan tindakan pengelolaan dan perlindungan
ekosistem gambut utamanya adalah inventarisasi karakteristik gambut di tingkat
tapak, yang dilanjutkan dengan penetapan fungsi KHG pada tingkat provinsi dan
kabupaten dengan skala peta yang lebih besar.
Keputusan mengenai lokasi dan cara melakukan restorasi gambut, selain
ditentukan oleh fungsi Ekosistem Gambut juga tergantung dari jenis dan tingkat
kerusakannya. Hingga saat ini ketersediaan data mengenai jenis dan tingkat
kerusakan lahan gambut yang diperlukan untuk merancang tindakan restorasi
yang tepat dan efektif belum cukup memadai. Kondisi kerusakan gambut di
permukaan merupakan indicator kerusakan, sementara rancangan kegiatan
restorasi memerlukan informasi dan pengetahuan mengenai karakteristik gerakan
air di dasar gambut atau hidrodinamika lahan gambut. Pembangunan konstruksi
pembahasan sebanyak mungkin belum tentu efektif mengembalikan kondisi
hidrologi lahan gambut jika dilakukan tanpa pengetahuan mengenai pola gerakan
air di bawah lahan gambut. Sebaliknya, satu atau beberapa bangunan infrastruktur
pembahasan mungkin akan efektif memulihkan kondisi hidrologi gambut jika
dilaksanakan atas dasar pengetahuan yang memadai mengenai pola pergerakan
air di dasar gambut. Sayangnya, pengetahuan mengenai cara mengetahui
karakteristik gerakan air di dasar gambut belum berkembang di Indonesia.
Kerusakan gambut di Indonesia melaju begitu cepat lebih dari kemajuan ilmu
pengetahuan untuk memahaminya (Dommain et al, 2015).
B. Kebijakan dan Kelembagaan Restorasi Gambut
Kebijakan dan kelembagaan dalam konteks restorasi gambut dimaknai sebagai
instrumen dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung proses pengarahan
(direction), pelaksanaan (implementation), dan pengendalian (control) restorasi
gambut. Terbitnya beberapa regulasi mengenai perlindungan dan pengelolaan
ekosistem gambut menjadi tanda adanya proses penguatan kebijakan dan
kelembagaan untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Regulasiregulasi tersebut berupaya memberikan pengarahan terhadap lahan gambut
sebagai objek fisik yang diaturnya, sekaligus terhadap subjeknya pemerintah,
swasta, masyarakat.
Selain menggunakan pengetahuan dan data mengenai objek yang diatur,
perumusan dan pemberlakuan regulasi idealnya memperhitungkan kepentingan
dan kapasitas aktor. Kepentingan dalam konteks ini mencakup kepentingan
pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lahan gambut. Sementara kapasitas
dalam arti luas mencakup kapasitas tingkat sistem, organisasi dan individu.
Dengan demikian masalah kebijakan dan kelembagaan dalam restorasi gambut
dapat dilihat dari: 1) tingkat ketersedian dan penggunaan pengetahuan dan data,
2) tingkat pengakomodasian kepentingan actor dalam kebijakan yang dibuat, dan
3) kondisi kapasitas pada tingkat sistem, organisasi dan individu untuk
pelaksanaan kebijakan.
Masalah ketersediaan dan penggunaan data dan pengetahuan telah dibahas
secara ringkas pada bagian sebelumnya. Pada intinya kebijakan-kebijakan yang
telah diterbitkan masih bersifat umum karena menyesuaikan dengan ketersediaan
data. Hal ini dicirikan dengan banyaknya mandat untuk pengumpulan data yang
lebih akurat dan penyusunan rencana lebih detail oleh subjek kebijakan di tingkat
yang lebih bawah. Masalah pengakomodasian kepentingan juga masih menjadi
perdebatan beberapa kelompok subjek, terutama kelompok swasta pemegang ijin
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yang terdampak oleh kebijakan. Masalah kapasitas, mencakup kapasitas ideal,
potensial, dan aktual. Kondisi kapasitas menjadi dasar dalam penetapan target
kinerja, yang akan terus dinaikan seiring dengan peningkatan kapasitas yang
terjadi. Dalam konteks ini kapasitas mencakup tingkatan sistem, organisasi, dan
individu. Ketiga tingkatan kapasitas tersebut saling mempengaruhi, kelemahan
pada satu tingkatan akan berdampak pada tingkatan lainnya.
Masalah kapasitas pada tingkat individu akan menjadi kendala di lapangan
mengingat selama ini para pihak yang menjadi penanggung jawab kegiatan
restorasi gambut belum memiliki pengalaman dan pengetahuan teknis restorasi
gambut. Masalah pada tingkat organisasi ditandai dengan ketiadaan unit kerja
yang menangani urusan restorasi gambut di setiap organisasi pemerintah dan
pemerintah daerah serta lembaga penanggung jawab kegiatan restorasi gambut,
apalagi menyangkut mekanisme koordinasi atau tata hubungan antar unit kerja
restorasi gambut di tingkat makro dan mikro.
Pada tingkat sistem, pembagian tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan
restorasi gambut belum secara eksplisit dikategorikan sebagai urusan
Pemerintahan Konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.4 Kondisi
ini menyebabkan keraguan pemerintah daerah untuk mengambil peran dalam
penyelenggaraan restorasi gambut, apalagi mengalokasikan APBD untuk kegiatan
restorasi gambut.
Pembentukan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) oleh Gubernur untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRG di daerah, tidak serta merta
memunculkan kesiapan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan restorasi
gambut. Hal ini disebabkan karena tugas dan fungsi TRGD belum diatur secara
jelas. Introduksi kelembagaan restorasi gambut di tingkat mikro pada
kenyataannya bukan perkara sederhana. Namun demikian, mengingat urgensi
dan kemendesakan restorasi gambut maka penataan kebijakan dan kelembagaan
harus dilakukan sejalan dengan tindakan-tindakan nyata di lapangan yang paling
memungkinkan untuk dilaksanakan.
C. Pendanaan
Secara teknis, struktur dan jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk
penyelenggaraan restorasi gambut masih belum dapat dirancang secara pasti.
Kondisi ini diakibatkan oleh belum memadainya data, informasi, pengetahuan dan
teknologi restorasi gambut yang menjadi basis untuk penyusunan Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria penyelenggaraan restorasi gambut. Dalam kondisi ini maka
penganggaran restorasi harus lebih fleksibel baik pada tahap pengusulan maupun
penggunaannya, tanpa mengesampingkan aspek akuntabilitasnya. Namun
demikian, fleksibilitas dalam urusan anggaran selalu menjadi hal yang sulit
dinegosiasikan dengan sistem perencanaan dan pengganggaran pemerintah.
Sebagai lembaga baru BRG masih memerlukan waktu untuk menata sistem

4

Urusan Lingkungan Hidup tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 sebagai urusan pemerintahan
konkuren wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Sementara Restorasi Gambut dalam
perencanaan pembangunan merupakan sub kegiatan dari bidang lingkungan hidup dan kehutanan,
program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkunga, kegiatan pengendalian kerusakan
gambut.
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perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai standar pengelolaan keuangan
pemerintah.
Pada masa transisi ini BRG justru dituntut langsung bekerja maksimal karena
target terbesarnya dibebankan pada awal tahun berdirinya BRG. Sementara
dukungan anggaran restorasi gambut untuk BRG masih disalurkan melalui Ditjen
PPKL selaku penanggung jawab program pengelolaan dan perlindungan gambut
di Kementerian LHK. Situasi pada masa transisi biasanya kurang menguntungkan
untuk mencapai kinerja BRG terbaik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta
target-target tahunan yang telah ditetapkan.
Selain karena belum mantapnya sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran,
secara teknis penyelenggaraan restorasi gambut juga belum terebangun secara
utuh. Hal ini juga turut memicu ketidapakpastian pada sisi perencanaan
anggarannya. Atas dasar ini maka BRG memerlukan sumber-sumber pendanaan
lain selain APBN yang lebih fleksibel dalam penggunaannya. Dinamika lapangan
dipastikan akan sangat tinggi yang berdampak pada kebutuhan untuk melakukan
penyesuaian-penyesuaian dalam penganggaran. Dalam konteks ini maka
kerjasama luar negeri menjadi solusi yang paling memungkinkan untuk mengatasi
kendala kekurangan dan fleksibilitas penggunaan anggaran.
D. Penguasaan dan pengelolaan lahan
Pada dasarnya Negara memiliki hak kuasa atas hutan dan pemerintah telah diberi
wewenang untuk: 1) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan
dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 2) menetapkan status wilayah
tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan
hutan; dan 3) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara
orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai
kehutanan. Pengurusan hutan sebagaimana dimaksudkan meliputi kegiatan
penyelenggaraan: perencanaan hutan; pengelolaan hutan; penelitian dan
pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan
pengawasan. Ijin usaha pemanfaatan dalam konteks ini merupakan salah satu
bagian dari pengelolaan hutan.5
Dari seluruh target restorasi gambut BRG teridentifikasi seluas 2.330.523 ha atau
93,5% terletak di kawasan hutan dan sisanya seluas 162.004 atau 6,5% di areal
penggunaan lain. Dari target restorasi yang berada di kawasan hutan, seluas
1.410.944 ha atau 56,6% merupakan hutan produksi yang telah diberikan ijin
pemanfaatan, sisanya seluas 919.583 atau 39,5% merupakan hutan konservasi,
hutan lindung dan hutan produksi yang belum diberikan ijin pemanfaatan hutan.
Tabel 1.7. Target restorasi gambut 2016-2020 berdasarkan komposisi ijin dan non
ijin

5

Tahun

Target Restorasi

2016
2017
2018
2019

600.000
400.000
400.000
400.000

Hasil Pemetaan (Ha)
Tidak Berijin
Berijin
0
600.000
216.317
282.189
324.475
285.542
324.475
243.213

UU No. 41 Tahun 199 tentang Kehutanan
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2020
TOTAL

200.000
2.000.000

216.316
1.081.583

0
1.410.944

Restorasi gambut pada kawasan hutan yang tidak dan belum diberikan ijin usaha
mungkin akan lebih lancar dibandingkan restorasi pada kawasan hutan yang telah
diberikan ijin usaha karena dua alasan utama: 1) kawasan hutan yang belum
diberikan ijin usaha tidak ada keterlanjuran investasi swasta sehingga kegiatan
restorasi gambut dapat lansung dirancang dan dilaksanakan, sementara restorasi
gambut pada wilayah kerja ijin usaha dipastikan lebih lambat karena perlu
didahului dengan upaya rasionalisasi investasi pemegang ijin usaha melalui
berbagai alternatif (misal: land swap); dan 2) kawasan hutan yang belum diberikan
ijin usaha dapat diintervensi dengan menggunakan anggaran pemerintah (APBN),
sementara restorasi gambut di wilayah kerja ijin usaha tidak dapat dialoksikan
APBN, hal ini akan menyulitkan upaya restorasi gambut jika pemegang ijin tidak
bersedia dan/atau tidak mampu menyediakan pembiayaan restorasi gambut.
Pemerintah telah menetapkan peta KHG dan fungsi Ekosistem Gambut.
Keputusan mengenai fungsi Ekosistem Gambut sepenuhnya didasari oleh kondisi
karakteristik ekosistem gambut. Seluruh aktivitas pengelolaan hutan di lahan
gambut dituntut untuk beradaptasi dengan keputusan ini. Tidak terkecuali kegiatan
usaha yang dilakukan oleh para pemegang ijin. Seluruh kubah gambut yang
berada dalam wilayah kerja ijin usaha yang telah dibudidayakan memang dapat
dipanen tetapi tidak bisa ditanami kembali dan wajib dilakukan pemulihan.
Pemegang izin usaha kehutanan diwajibkan melakukan perubahan tata ruang dan
rencana kerja usahanya dengan mengacu Peta Fungsi Ekosistem Gambut.
Bahkan pemegang izin HTI yang areal kerjanya di atas atau sama dengan 40%
ditetapkan sebagai fungsi lindung Ekosistem Gambut diminta mengajukan areal
lahan usaha pengganti (land swap) sebagai solusi untuk menjaga
keberlangsungan investasinya.
Pada satu sisi kebijakan tersebut terbilang sangat progresif, namun di sisi lain para
pemegang ijin belum sepenuhnya menerima kebijakan ini. Resiko kerugian usaha
merupakan alasan mendasar yang menjadi sumber kekhawatiran para pemegang
ijin. Dari hasil konsolidasi para pemegang ijin kehutanan dalam rangka
menanggapi kebijakan-kebijakan baru terkait pengelolaan dan perlindungan
ekosistem gambut, setidaknya terdapat empat hal yang perlu mendapat perhatian
guna meningkatkan pemahaman para pemegang ijin terhadap kebijakankebijakan tersebut, yakni sebagai berikut:
1.

Kajian akademik yang komprehensif mencakup kajian aspek hukum, sosial,
ekonomi dan lingkungan yang menjadi dasar penerbitan kebijakan tersebut
perlu diketahui para pemegang ijin agar terbangun kesadaran dan
kesepahaman mengenai urgensi kebijakan tersebut. Dalam konteks ini,
nahkah akademik dari kebijakan-kebijakan baru mengenai gambut perlu
disebarluaskan.

2.

Mekanisme land swap perlu segera diatur secara detail, termasuk kawasan
hutan produksi yang dipersiapkan untuk lahan penggantinya sebagai
pedoman bagi para pemegang ijin usaha dalam menyiapkan strategi
keberlangsungan usahanya.

3.

Penggunaan peta KHG dan peta fungsi ekosistem gambut dengan skala 1 :
250.000 yang digunakan untuk menetapkan fungsi lindung dan budidaya
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belum cukup akurat, sehingga diperlukan pemetaan lebih detail dengan skala
lebih besar yang disertai pengecekan lapangan.
4.

Lahan gambut tidak saja menjadi wilayah kerja HTI, tetapi juga perkebunan
utamnya Sawit. Pemerintah diharapkan menerapkan kebijakan serupa untuk
perkebunan sawit yang sama-sama berada pada lahan gambut.

E. Kemiskinan masyarakat sekitar gambut
Permasalahan sosial di lahan gambut yang berujung pada “penguasaan” lahan
oleh masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian yang setara. Jika para
pemegang ijin menggunakan alasan kepastian usaha sebagai basis
argumentasinya, maka masyarakat menempatkan alasan ekonomi dan ketiadaan
sumber mata pencaharian sebagai penguat eksitensinya di lahan gambut.
Pemanfaatan lahan yang kurang ramah seringkali dipicu oleh faktor kemiskinan
dan ketiadaan alternatif sumber pendapatan. Oleh karenanya sangat penting
untuk memberikan pilihan-pilihan alternatif mata pencaharian yang layak untuk
menurunkan secara bertahap tekanan terhadap lahan gambut, sekaligus
membangun kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi
dari pemanfaatan lahan gambut yang benar. Dalam kondisi ini maka restorasi
gambut harus dirancang untuk mampu berdaya guna dan berhasil guna, tidak
hanya sekedar untuk memulihkan fungsi ekologis gambut tetapi sekaligus
memberikan solusi mata pencaharian bagi masyarakat melalui cara-cara
pengelolahan lahan gambut yang tidak menyebabkan kerusakan.

1.3.3. Tantangan Restorasi Gambut 2016-2020
Berdasarkan potensi dan masalah yang dibahas secara ringkas di atas maka
pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian target restorasi gambut oleh BRG
menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut:
1. Meningkatkan koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga serta
instansi pada 3 strata pemerintahan untuk melakukan penataan kebijakan dan
kelembagaan penyelenggaraan restorasi gambut.
2. Pemantapan basis perencanaan untuk penyelenggaraan restorasi gambut
yang meliputi data, informasi, teknologi, NSPK dan sistem perencanaan
restorasi gambut yang sistematis, terstruktur, terarah, terpadu dan
menyeluruh.6
3. Pemetaan ulang dan penataan fungsi Ekosistem Gambut pada tingkat KHG
dengan
menggunanakan data
yang lebih
akurat
dan dapat
dipertanggungjawabkan.
4. Menyusun Perencanaan Restorasi Gambut untuk 7 provinsi dengan ruang
lingkup pemulihan ekosistem gambut yang memuat paling kurang Satuan
Lahan Restorasi Gambut (SLRG), Unit Pengelolaan Restorasi Gambut
(UPRG), rekomendasi kegiatan pada setiap SLRG dan titik penaatan pada
setiap wilayah konsesi Rencana ini mencakup kegiatan utama rewetting,
revegetasi, dan revitalisasi serta kegiatan pendukungnya. Oleh karenanya
dokumen rencana akan lebih baik jika disebut sebagai Rencana Pemulihan
Ekosistem Gambut 7 Provinsi. Dokumen ini akan menjadi dasar bagi
6

Merujuk UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
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penyelenggaran restorasi gambut oleh BRG dan Pemerintah Daerah melalui
skema anggaran Tugas Pembantuan.
5. Menyusun sistem perencanaan pengelolaan (management plan)
restorasi/pemulihan ekosistem gambut yang sistemik mulai dari rencana
pengelolaan restorasi/pemulihan ekosistem gambut jangka menengah,
tahunan, hingga rencana kegiatan tingkat tapak yang bersifat detail dan rinci.
6. Membangun model penyelenggaran restorasi gambut skala KHG yang
komprensif mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengendalian secara sistemik yang mencerminkan pembagian tugas dan
fungsi pada tiga strata pemerintahan dan melibatkan potensi para pihak,
termasuk masyarakat. Model penyelenggaraan restorasi gambut ini sebagai
basis untuk melakukan pelembagaan (institutionalization) sistem
penyelenggaraan restorasi gambut yang teruji efektifitasnya dalam mencapai
tujuan dan kompatibel dengan sistem peraturan perundangan yang berlaku.
Untuk menjawab tantangan ini maka BRG perlu melakukan kerjasama luar
negeri, mengingat skema pendanaan APBN akan sulit diterapkan untuk
pembangunan model yang sangat dinamis dalam pelaksanaanya.
7. Mensinergikan restorasi gambut dengan berbagai skema kebijakan berbasis
lahan yang sedang berkembang, salah satunya adalah skema perhutanan
sosial sebagai langkah struktural untuk mengatasi kemiskinan structural di
lahan gambut.
8. Membangun sistem pengelolaan pengetahuan mengenai perlindungan dan
pemanfaatan gambut yang baik dalam rangka pembangunan modal sosial
restorasi gambut di tingkat masyarakat/desa dan best management practices
pemanfaatan gambut berbasis masyarakat/desa.
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BAB 2
VISI, MISI DAN TUJUAN
BADAN RESTORASI GAMBUT 2016-2020

2.1. Visi Badan Restorasi Gambut
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengarahkan visi dan misi
pembangunan tahun 2015-2019 yang dijadikan sebagai peta jalan seluruh
kementerian dan lembaga dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan
strategi yang akan dilaksanakannya. Arahan pembangunan Indonesia ini tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2015.
Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia
yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
Melalui visi pembangunan nasional itu, Badan Restorasi Gambut sebagai
Lembaga Pemerintah Non Struktural yang bertanggung jawab melaksanakan
Program Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut di 7 Provinsi menjabarkan
visinya sebagai berikut: “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Gambut
Guna Mendukung Pencapaian Visi Pembangunan Nasional.”

2.2. Misi Badan Restorasi Gambut
Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi Badan Restorasi Gambut adalah
sebagai berikut:
1. Memulihkan fungsi ekosistem gambut seluas 2.492.523 ha pada 7 provinsi
prioritas wilayah kerja BRG.
2. Membangun sistem penyelenggaraan restorasi gambut yang sistematis,
terstruktur, terarah, terpadu, dan menyeluruh yang teruji efektivitasnya.

2.3. Tujuan
Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Badan Restorasi Gambut, maka tujuan
Restorasi Gambut periode 2016-2020 yang ingin dicapai yaitu:
1. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut seluas 2.492.523
ha di 7 provinsi prioritas wilayah kerja BRG;
2. Membangun peran aktif masyarakat dan swasta serta kerjasama luar negeri
dalam penyelenggaraan restorasi gambut seluas 2.492.523 ha hektar di 7
provinsi prioritas;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan untuk pendayagunaan
restorasi gambut untuk pemulihan kerusakan gambut dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun model penyelenggaraan restorasi gambut yang sistematis,
terstruktur, terarah dan terpadu dan teruji efektivitasnya.
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2.4. Sasaran Badan Restorasi Gambut
Sasaran Badan Restorasi Gambut merupakan indikator kinerja Badan Restorasi
Gambut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin
dicapai dalam periode 2016-2020 adalah:
1.

Pemetaan dan penataan ulang fungsi ekosistem gambut pada 84 KHG yang
tersebar di 57 Kabupaten pada 7 provinsi prioritas yang menjadi wilayah kerja
BRG;

2.

Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut pada 84 KHG yang tersebar di 57
Kabupaten pada 7 provinsi prioritas wilayah kerja BRG;

3.

Pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut yang rusak seluas 2.492.523 ha
pada 84 KHG yang tersebar di 57 Kabupaten pada 7 provinsi prioritas;

4.

Peran akktif masyarakat dan para penanggung jawab kegiatan serta
kerjasama luar negeri dalam restorasi gambut;

5.

Sistem penyelenggaraan restorasi gambut yang sistematis, terstruktur,
terarah dan terpadu.
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Tabel.2.1. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran
Visi

Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan
Lahan Gambut
Guna Mendukung
Pencapaian Visi
Pembangunan
Nasional

Misi

Memulihkan fungsi
ekosistem gambut
seluas 2.492.523 ha
pada 7 provinsi prioritas
wilayah kerja BRG

Membangun sistem
penyelenggaraan
restorasi gambut yang
sistematis, terstruktur,
terarah dan terpadu
yang teruji efektivitasnya

Tujuan
Menyelenggarakan koordinasi dan
fasilitasi restorasi gambut seluas
2.492.523 ha di 7 provinsi prioritas
wilayah kerja BRG;
Membangun peran aktif masyarakat
dan swasta serta kerjasama luar negeri
dalam penyelenggaraan restorasi
gambut seluas 2.492.523 ha hektar di 7
provinsi prioritas
Menyelenggarakan penelitian dan
pengembangan untuk pendayagunaan
restorasi gambut untuk pemulihan
kerusakan gambut dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat
Membangun model penyelenggaraan
restorasi gambut yang sistematis,
terstruktur, terarah dan terpadu dan
teruji efektivitasnya
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Sasaran Program
Pemetaan dan penataan ulang fungsi ekosistem
gambut pada 84 KHG yang tersebar di 57 Kabupaten
pada 7 provinsi prioritas yang menjadi wilayah kerja
BRG
Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut 7 provinsi
prioritas wilayah kerja BRG
Pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut yang
rusak seluas 2.492.523 ha pada 84 KHG yang
tersebar di 57 Kabupaten pada 7 provinsi prioritas
Peran akktif masyarakat dan para penanggung
jawab kegiatan serta kerjasama luar negeri dalam
restorasi gambut

Sistem penyelenggaraan restorasi gambut yang
sistematis, terstruktur, terarah dan terpadu

BAB 3
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Membaiknya kualitas lingkungan merupakan salah satu program prioritas dalam
RPJMN 2015–2019 dengan sasaran utama yaitu meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
pada Tahun 2019 sebesar 66,5 – 68,5 dari basis data IKLH Tahun 2014 yaitu 63,0
– 64,0. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah melalui
peningkatan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan.
Pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada: Peningkatan Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup, yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan
lahan yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan
penegakan hukum lingkungan. Pengelolaan lahan gambut menjadi salah satu hal
yang menjadi prioritas pemerintahan Indonesia dengan menetapkan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG)
sebagai upaya khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk
melakukan percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis
gambut akibat kebakaran hutan dan lahan.
Posisi spesifik restorasi gambut pada arah kebijakan dan strategi nasional
ditunjukan pada gambar berikut:

Gambar 3.1. Restorasi gambut dalam arah kebijakan pembangunan nasional
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Penyelenggaraan restorasi gambut selama periode 2016-2020 oleh Badan
Restorasi Gambut merupakan salah satu bagian dari pembangunan Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah termuat dalam RPJMN 2015-2019
dan menjadi bagian dari tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Keberadaan BRG pada dasarnya untuk mempercepat sekaligus menambah target
pemulihan gambut dari indicator kinerja kegiatan pengendalian kerusakan gambut.
Dengan demikian, Badan Restorasi Gambut adalah Lembaga Pemerintah Non
Struktural yang dibentuk untuk melaksanakan salah satu bagian dari kegiatan
pada bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Rumusan program yang menjadi tanggung jawab BRG adalah Program Fasilitasi
dan Koordinasi Restorasi Gambut di 7 Provinsi. Sasaran yang ingin dicapai dari
pelaksanaan Program tersebut meliputi: i) Penataan ulang fungsi ekosistem
gambut pada 84 KHG yang tersebar di 57 Kabupaten pada 7 provinsi prioritas
yang menjadi wilayah kerja BRG; ii) Rencana Restorasi Ekosistem Gambut
sebagai rencana teknik restorasi gambut pada 84 KHG yang tersebar di 57
Kabupaten pada 7 provinsi prioritas; iii) Memulihkan ekosistem gambut yang rusak
seluas 2,5 juta hektar pada 84 KHG yang tersebar di 57 Kabupaten pada 7 provinsi
prioritas; iv) Peran akktif para pihak termasuk masyarakat dan pemegang ijin
konsesi dalam restorasi gambut; v) Hubungan kerjasama luar negari yang efektif
mendukung keberhasilan restorasi gambut di 57 Kabupaten pada 7 provinsi
prioritas; dan vi) Sistem penyelenggaraan restorasi gambut yang sistematis,
terstruktur, terarah dan terpadu. Upaya pencapaian sasaran program dirancang
melalui lima kegiatan yang menggambarkan tugas dan fungsi dari masing-masing
kedeputian di lingkup BRG.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Restorasi Gambut
Arah kebijakan dan strategi Badan Restorasi Gambut Tahun 2016-2020 dalam
penyelenggaraan restorasi gambut merujuk pada arah kebijakan pembangunan
bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang tertuang didalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
Kebijakan dan strategi tersebut juga mengacu kepada tugas dan fungsi serta
target BRG sebagaimana tertuang Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang
Badan Restorasi Gambut.
Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut 2016-2020 berisikan kegiatan yang
menerjemahkan dan menjabarkan sasaran program menjadi beberapa bagian
yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan
sasaran pada setiap kegitan pada setiap Eselon I. Alur pikir tersebut sebagai dasar
perumusan arah kebijakan dan strategi BRG yang berkorelasi pada sasaran
Kementerian LHK yang telah disusun sebelumnya.
Arah kebijakan dan strategi BRG Tahun 2016-2020 dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran dengan memperhatikan arahan kebijakan dan strategi pembangunan
nasional secara umum, dan arahan kebijakan dan strategi pembangunan nasional
bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara khusus telah menetapkan tiga
kebijakan dan strategi utama serta enam kebijakan dan strategi pendukung, yaitu
sebagai berikut:
1.

Arah kebijakan dan strategi utama, terdiri dari:


Pembasahan gambut (rewetting)
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2.

Rehabilitasi vegetasi atau revegetasi lahan gambut.
Revitalisasi sosial ekonomi masyarakat.

Arah kebijakan dan strategi pendukung, terdiri dari:







Pemantapan basis perencanaan restorasi gambut.
Penguatan kebijakan dan kelembagaan.
Peningkatan kerjasama luar negeri.
Peningkatan peran aktif para pihak.
Pendayagunaan restorasi gambut.
Pengelolaan dukungan manajemen dan kelembagaan BRG

2.492.523 Ha
Pembasahan
gambut
(rewetting)

670.000 Ha
Rehabilitasi vegetasi
atau revegetasi
lahan gambut
Dukungan IPTEK
Tepat Guna

Dukungan Perencanaan

Pemantapan basis
perencanaan
restorasi gambut.

Pendayagunaan restorasi
gambut
(Pelenitian & Pengembangan)

185.000 Ha
Revitalisasi sosial
ekonomi
masyarakat

Dukungan Para Pihak

Peningkatan peran
aktif para pihak

Dukungan Kesekretariatan, Kebijakan,
Kelembagaan, Sumberdaya

Peningkatan Kerjasama
Luar Negeri

Pengelolaan Dukungan
Manajemen BRG

Penguatan Kebijakan
dan Kelembagaan
Restorasi Gambut

Gambar 3.2. Strategi Badan Restorasi Gambut
Arah kebijakan dan strategi BRG tersebut dijelaskan secara ringkas sebagai
berikut:

3.2.1. Pembasahan Kembali Lahan Gambut (Rewetting)
Pembasahan gambut (peatland rewetting) atau restorasi hidrologi merupakan inti
dari restorasi ekosistem gambut yakni pembasahan kembali material gambut yang
mengering akibat turunnya muka air tanah gambut dengan cara meningkatkan
kadar air dan tinggi muka air tanah gambut. Tujuan utama dari kegiatan
pembasahan gambut adalah pemulihan-balikan sifat-sifat dan perilaku awal
hidrologi dengan cara mempertahankan paras muka air permukaan (surface water
level) dan paras air tanah (ground water table) secara maksimal khususnya pada
musim kemarau sehingga ketidaksetimbangan hidrologi dapat diminimalisir dan
tingkat kebasahan dan kelembaban lahan gambut tetap dipertahankan secara
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maksimal. Dengan demikian diharapkan karakteristik hidrologi gambut terganggu
dapat terpulih-balikan dan terstabilisasi mendekati kondisi asli sebelum adanya
gangguan. Disamping pemulihan status hidrologi, kegiatan pembasahan gambut
juga dimaksudkan untuk mengurangi potensi dan resiko kebakaran gambut yang
kekeringan berlebihan (Dohong & Lila, 2008; Page, dkk, 2009 dan Panda dkk,
2011).
Terdapat 2,492.523 ha hektar lahan gambut yang menjadi target pembahasaan
kembali hingga tahun 2020. Pelaksanaan kegiatan pembasahan lahan gambut
dilakukan melalui beberapa jenis kegiatan antara lain: i) pembangunan sumur bor;
ii) pembangunan sekat kanal; iii) penimbunan kanal; iv) pembuatan Kanal Tali Air;
dan v) segala kelengkapan kontruksi infrastruktur pembahasan gambut. Dalam
rangka pelaksanaan kegiatan pembasahan lahan gambut untuk mencapai target
tersebut maka selama lima tahun mendatang akan dilakukan kegiatan
pembahasan sebagai berikut:
1. Pembangunan konstruksi infrastruktur pembahasan gambut untuk pemulihan
hidrologi gambut seluas 253.000 hektar pada tahun 2016;
2. Pembangunan konstruksi infrastruktur pembahasan gambut untuk pemulihan
hidrologi gambut seluas 740.710 hektar pada tahun 2017;
3. Pembangunan konstruksi infrastruktur pembahasan gambut untuk pemulihan
hidrologi gambut seluas 664.310 hektar pada tahun 2018;
4. Pembangunan konstruksi infrastruktur pembahasan gambut untuk pemulihan
hidrologi gambut seluas 434.273 hektar pada tahun 2019;
5. Pembangunan konstruksi infrastruktur pembahasan gambut untuk pemulihan
hidrologi gambut seluas 400.230 hektar pada tahun 2019;
6. Evaluasi efektivitas dampak dan manfaat konstruksi infrastruktur pembahasan
gambut untuk pemulihan hidrologi gambut seluas 2.492.523 hektar pada tahun
2020;

3.2.2. Rehabilitasi Vegetasi (Revegetasi)
Revegetasi atau rehabilitasi vegetasi adalah upaya pemulihan tutupan lahan pada
ekosistem gambut melalui penanaman jenis-jenis tanaman endemik atau ramah
terhadap lahan gambut. Revegetasi bertujuan untuk mengembalikan tutupan
lahan agar fungsi ekosistem gambut dapat pulih. Pelaksanaan revegetasi pada
ekosistem gambut dilakukan setelah restorasi tata air (hidrology) atau rewetting
dikerjakan dan mempertimbangkan kondisi tutupan lahan dan kondisi genangan
air. Salah satu permasalahan khusus untuk revegetasi adalah keterbatasan
ketersediaan benih-benih pohon endemik yang disebabkan penghilangan atau
kematian pohon induk disebabkan oleh kegiatan pembalakan dan kebakaran yang
berulang-ulang. Dengan demikian pengadaan benih merupakan langkah yang
sangat penting di dalam proses revegetasi lahan gambut terdegradasi.
Secara umum, ada tiga teknik utama yang sering dipakai untuk penyiapan dan
pengadaan benih pohon hutan rawa gambut di Indonesia, yaitu teknik rekrutmen
anakan alam (wilding), benih biji yang diperoleh dari buah dan dibesarkan pada
bedeng sapih sebelum ditransplantasi ke lapangan, dan stek batang (Wibisono
dkk, 2005; van Eijk dkk, 2009). Oleh karenanya revegetasi akan meliputi kegiatankegiatan: i) pembibitan; ii) penanaman; dan iii) pemeliharaan. Penanaman kembali
dengan menggunakan tanaman yang ramah pada lahan gambut akan
dilaksanakan pada lahan-lahan gambut bekas kebakaran dengan harapan agar
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fungsi dari lahan gambut terpulihkan dan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat
atau lingkungan sekitar.
Terdapat 670.000 ha lahan gambut yang menjadi target revegetasi hingga tahun
2020. Dalam rangka pelaksanaan revegetasi untuk mencapai target tersebut
selama 2017-2020 akan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Demplot Revegetasi lahan gambut seluas 2.000 ha pada tahun 2017
Demplot Revegetasi lahan gambut seluas 2.000 ha pada tahun 2018
Demplot Revegetasi lahan gambut seluas 2.000 ha pada tahun 2019
Demplot Revegetasi lahan gambut seluas 1.000 ha pada tahun 2020

3.2.3. Revitalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat
Badan Restorasi Gambut menempatkan masyarakat sebagai bagian penting
dalam strategi restorasi gambut. Oleh karenanya revitalisasi sosial ekonomi
masyarakat akan menjadi bagian dari strategi utama restorasi gambut sejalan
dengan pelaksanaan pembasahan dan penanaman di lahan gambut. Kegiatan
revitalisasi sosial ekonomi dilaksanakan guna mendukung partisipasi masyarakat
dalam mengelola laham gambut yang terdegradasi. Revitalisasi sosial ekonomi
adalah upaya meningkatkan tarap ekonomi masyarakat baik melalui kegiatan
berbasis lahan gambut. Persyaratan kegiatan revitalisasi mata pencaharian
diantaranya: i) ramah terhadap gambut basah dan lembab; ii) memenuhi
persyaratan tata kelola muka air pada lahan gambut dan tidak menggunakan api;
iii) sejalan dengan upaya restorasi dan konservasi gambut; iv) diutamakan
berbasis kearifan & pengetahuan lokal; v) memiliki nilai partisipasi dan
keberdayaan masyarakat lokal; dan vi) tidak melanggar hukum (pembalakan liar,
perikanan listrik/racun, dll).
Revitalisasi sosial ekonomi berbasis lahan akan dilakukan pada areal seluas
185.000 ha dimulai pada tahun 2017 dengan target setiap tahun sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Budidaya pada lahan gambut seluas 10.000 ha pada tahun 2017
Budidaya pada lahan gambut seluas 80.000 ha pada tahun 2018
Budidaya pada lahan gambut seluas 70.000 ha pada tahun 2019
Budidaya pada lahan gambut seluas 25.000 ha pada tahun 2020

Revitalisasi sosial ekonomi masyarakat akan didukung dengan kegiatan-kegiatan
berbasis masyarakat dan desa yang direncanakan akan mengintervensi 1000
desa hingga tahun 2020 dengan rincian: i) sebanyak 300 desa diintervensi
menggunakan dana APBN; ii) sebanyak 200 desa diintervensi menggunakan dana
hibah kerjasama luar negeri; dan iii) sebanyak 500 desa diintervensi melalui
kemiteraan perusahaan pemegang konsesi dengan masyarakat. Dalam rangka
pelaksanaan kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat dan desa dengan target
tersebut maka selama lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya
sebagai berikut:
1. Pelatihan masyarakat, pembinaan budidaya ramah lahan gambut,
pembentukan desa peduli gambut, atau mendorong skema perhutanan sosial
pada target restorasi gambut di 125 Desa pada tahun 2016.
2. Pelatihan masyarakat, pembinaan budidaya ramah lahan gambut,
pembentukan desa peduli gambut, atau mendorong skema perhutanan sosial
pada target restorasi gambut di 75 Desa pada tahun 2017.
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3. Pelatihan masyarakat, pembinaan budidaya ramah lahan gambut,
pembentukan desa peduli gambut, atau mendorong skema perhutanan sosial
pada target restorasi gambut di 300 Desa pada tahun 2018.
4. Pelatihan masyarakat, pembinaan budidaya ramah lahan gambut,
pembentukan desa peduli gambut, atau mendorong skema perhutanan sosial
pada target restorasi gambut di 500 Desa pada tahun 2019.
5. Evaluasi efektivitas revitalisasi sosial ekonomi masyarakat melalui desa peduli
gambut sebanyak 1000 desa pada tahun 2020.

3.2.4. Pemantapan basis perencanaan restorasi gambut
Perencanaan restorasi gambut disusun secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang didasarkan pada data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian basis
perencanaan restorasi dalam konteks ini adalah data dan informasi yang
dibutuhkan untuk melakukan penataan fungsi, menilai dan menetapkan satuan
lahan restorasi gambut, dan menyusun rencana restorasi ekosistem gambut.
Salah satu permasalahan penggunaan data dalam proses perencanaan restorasi
gambut adalah masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang akurat
dengan keadaan sekarang (up to date). Kendala lainnya adalah koordinasi dan
sinkronisasi data yang ada pada berbagai pihak masih kurang, sehingga data-data
yang seharusnya saling berhubungan menjadi terpisah-pisah dan sulit untuk
diakses. Untuk mengatasi hal tersebut diatas, Badan Restorasi Gambut perlu
memiliki basis data (data base) yang valid, terukur dan up to date.
Selain data dan informasi, basis perencanaan termasuk juga didalamnya adalah
sistem perencanaan restorasi gambut itu sendiri. Sistem perencanaan restorasi
gambut adalah satu kesatuan tata cara perencanaan restorasi gambut untuk
menghasilkan rencana-rencana dalam jangka menengah dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara restorasi gambut di tingkat pusat, daerah
dan tapak. Data dan informasi dengan sistem perencanaan memiliki keterkaitan
yang sangat erat. Kriteria data dan informasi yang dibutuhkan oleh setiap jenjang
rencana berbeda, rencana yang paling bawah selalu menuntut data dan informasi
yang lebih detail, rinci, dan terkini.
Dalam kaitannya dengan penyediaan data untuk perencanaan restorasi gambut
dan pembangunan sistem perencanaan restorasi gambut dalam rangka
pemantapan basis perencanaan restorasi maka selama lima tahun mendatang
akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
1. Menyediakan informasi spasial dan non-spasial untuk perencanaan restorasi
gambut seluas 2.492.523 hektar pada 84 KHG di 7 provinsi prioritas wilayah
kerja BRG;
2. Penataan ulang fungsi ekosistem gambut mengunnakan data dan informasi
karateristik gambut yang akurat dan bertanggungjawab;
3. Penyusunan Satuan Lahan Restorasi Gambut (SLRG), Unit Pengelolaan
Restorasi Gambut (UPRG) dan Titik Penaatan menggunakan data dan
informasi kerusakan gambut yang akurat dan bertanggungjawab;
4. Pengembangan sistem pengelolaan basis data dan informasi karakteristik
gambut dan kerusakan gambut yang bersifat fungsional.
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5. Pembangunan sistem perencanaan restorasi gambut yang terdiri dari Rencana
Pemulihan Ekosistem Gambut (RPEG) sebagai rencana teknik yang menjadi
pedoman dalam pengelolaan restorasi gambut.

Gambar 3.3. Hierarki Perencanaan Restorasi Gambut

3.2.5. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan
Program Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut tidak semata-mata bersifat
program lembaga, tetapi mengandung unsur program kewilayahan sehingga
membutuhkan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak yang memiliki tugas
dan fungsi terkait. Koordinasi dengan Kementerian LHK merupakan hal terpenting
karena restorasi gambut merupakan bagian kegiatan dari urusan pemerintahan
bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi tugas/kewenangan
Kementerian LHK. Koordinasi akan diarahkan untuk membangun sinergi dalam
penguatan kebijakan dan kelembagaan untuk penyelenggaraan restorasi gambut
di tiga strata pemerintahan. Penyelenggaraan restorasi gambut membutuhkan
peran dan hubungan kerja yang terarah diantara tiga strata pemerintahan (pusat,
provinsi, kabupaten).
Dalam rangka koordinasi penguatan kebijakan dan kelembagaan restorasi gambut
selama lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
1. Pembangunan sistem penyelenggaraan restorasi gambut (perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian) yang sistematis, terarah,
terpadu, dan menyeluruh yang memperlihatkan diferensiasi peran dan
tugas/kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten
2. Penataan kelembagaan untuk restorasi gambut yang efektif dan kompatibel
dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menempatkan rsetorasi
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gambut sebagai urusan pemerintah konkuren. Penataan kelembagaan
mencakup pembagian tugas/kewenangan atau peran pemerintah pusat,
provinsi dan kabupaten
3. Pengembangan kapasitas restorasi gambut sesuai dengan tugas/kewenangan
setiap strata pemerintahan dalam sistem penyelenggaraan restorasi gambut.
4. Penguatan dan pemantapan sistem perencanaan kegiatan dan anggaran
restorasi gambut.

3.2.6. Peningkatan Kerjasama Luar Negeri
Kerjasama luar negeri restorasi gambut mencakup kerjasama bilateral, regional
dan multilateral. Kerjasama luar negeri sangat dibutuhkan untuk mengatasi
beberapa kendala yang bersumber dari keterbatasan pendanaan dan teknologi.
Dalam rangka peningkatan dan penguatan kerjasama luar negeri maka selama
lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
1. Manjalin kerjasama government to government dengan beberapa Negara baik
pendanaan, penelitian dan pengembangan, introduksi ilmu pengetahuan dan
teknologi, dan lain-lain.
2. Manjalin kerjasama dengan beberapa Negara dalam skala regional untuk
membangun kerjasama regional yang mendukung keberhasilan restorasi
gambut. Polusi asap dari kebarakan lahan gambut sebagai isu regional yang
penanganannya sangat mungkin melalui skema kerjasama regional.
3. Manjalin kerjasama dengan beberapa Negara atau lembaga multilateral, baik
pendanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan gambut, dan
manajemen restorasi gambut.

3.2.7. Peningkatan Peran Aktif Para Pihak
Badan Restorasi Gambut akan meningkatkan upaya-upaya sosialiasi, edukasi dan
partisipasi untuk membangun kepedulian, kemampuan dan peran aktif semua
kalangan dalam restorasi gambut, termasuk masyarakat, kelompok masyarakat
sipil, dunia usaha, pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dalam
rangka ini maka selama lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya sebagai
berikut:
1. Pengembangan program-program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan
kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai penting ekosistem
gambut
2. Menjaring dan mengakomodasi partispasi masyarakat dalam restorasi gambut
yang terarah dan terukur.
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya dan jaringan masyarakat dalam
pengelolaan lahan gambut yang lebih optimal dan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat di
dalam dan sekitar gambut tergedradasi;
4. Pengembangan skema insentif restorasi gambut untuk mendorong kegiatan
restorasi gambut yang diprakarsai secara mandiri oleh masyarakat dan
swasta;
5. Pengarustamaan restorasi gambut dalam pembangunan desa;
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6. Sikronisasi restorasi gambut dengan skema-skema kebijakan kehutanan
perhutanan sosial: hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat,
kemiteraan konservasi dan kemiteraan masyarakat dengan swasta pemegang
ijin konsesi. Potensi untuk pengintegrasian restorasi gambut dengan skemaskema kebijakan perhutanan sosial pada target restorasi gambut BRG
mencapai 868.065 hektar yang terdiri dari: 585.876 hektar untuk skema Hutan
Desa, Hutan Kemasyarakat dan Hutan Tanaman Rakyat dengan total 630
Desa; dan 282.189 hektar untuk skema kemiteraan perusahaan dengan
masyarakat untuk 605 Desa.

3.2.8. Pendayagunaan Restorasi Gambut
Dalam rangka pendayagunaan restorasi gambut melalui peningkatan inovasi dan
teknologi restorasi gambut yang tepat guna dan tepat sasaran maka selama lima
tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
1. Membangun model-model restorasi gambut yang efektif dan memiliki multi
manfaat;
2. Membangun sistem monitoring dan evaluasi restorasi gambut yang efektif dan
efisien;
3. Menyebarkan produck knowledge hasil-hasil inovasi teknologi dan kebijakan
untuk restorasi gambut.

3.2.9.

Pengelolaan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan

Dalam rangka pengelolaan dukungan manajemen dan kelembagaan BRG maka
selama lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
1. Penyediaan dukungan manajemen restorasi gambut selama masa penataan
(masa benah) termasuk anggaran, sumberdaya manusia, sarana-prasarana,
standar prosedur operasi (prosedur kerja) dan penerapan metode kerja
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pencapaian target
restorasi gambut seluas 2,5 juta hektar pada tahun 2020.
2. Menyelenggarakan koordinasi penguatan perencanaan dan penggangaran
BRG.
3. Membangun kualitas kelembagaan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan,
ketatalakasanaan dan kepegawaian BRG.
4. Membangun dan mengelola perstatistikan dan sistem informasi restorasi
gambut.
Hubungan antar strategi utama dan strategi pendukung ditunjukan dalam business
process restorasi gambut sebagai berikut:
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Gambar 3.2. Business Process Management Restorasi Gambut

3.3. Langkah Operasional
Dalam mencapai sasaran strategis Badan Restorasi Gambut maka disusun
langkah operasional yang didasarkan pada fungsi BRG yang disesuaikan regulasi
teknis pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut yang telah diterbitkan
Kementerian LHK, yaitu sebagai berikut:
1.

Langkah Operasional Koordinasi dan Penguatan Kebijakan Pelaksanaan
Restorasi Gambut

2.

Langkah Operasional Perencanaan,
Penyelenggaraan Restorasi Gambut
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Pengendalian

dan

Kerjasama

3.

Langkah Operasional Pemetaan kesatuan hidrologis gambut

4.

Langkah Operasional Penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya

5.

Langkah Operasional Konstruksi infrastruktur pembasahan (rewetting)
gambut dan segala kelengkapannya

6.

Langkah Operasional Penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar

7.

Langkah Operasional Sosialisasi dan edukasi restorasi gambut

8.

Langkah Operasional Supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan
infrastruktur di lahan konsesi

9.

Langkah Operasional Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

3.4. Program dan Kegiatan Restorasi Gambut
Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Restorasi
Gambut melalui Program Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut di 7 Provinsi
maka akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan dimana satu kegiatan terdistribusi
pada satu Eselon I. Terdapat 5 kegiatan sebagai berikut:

5.5.1. Kegiatan perencanaan dan kerjasama
Pada kegiatan perencanaan dan kerjasama terdapat beberapa sub kegiatan yang
akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang sebagai berikut:








Inventarisasi data dan informasi karakteristik ekosistem gambut dan kerusakan
gambut melalui kombinasi teknologi penginderaan jauh dan survey lapangan;
Menyusun peta Kawasan Hidrologi Gambut dan fungsi ekosistem gambut di 7
provinsi prioritas wilayah kerja BRG;
Menyusun Satuan Lahan Restorasi Gambut dan Unit Pengelolaan Restorasi
Gambut pada 84 Kawasan Hidrologis Gambut di 7 provinsi prioritas wilayah
kerja BRG;
Menetapkan titik penataan pemulihan ekosistem gambut pada wilayah kerja
restorasi gambut di areal konsesi.
Menyusun Rencana Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPEG) Induk 7 provinsi
prioritas wilayah kerja BRG;
Menyusunan RPEG di tingkat provinsi dan kabupaten wilayah kerja BRG
Membangun hubungan dan kerjasama luar negeri dalam pendanaan,
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan manajemen restorasi
gambut.

5.5.2. Kegiatan konstruksi, operasi dan pemeliharaan
Pada kegiatan konstruksi, operasi dan pemeliharaan terdapat beberapa sub
kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang sebagai berikut:




Melaksanakan restorasi gambut 2,492.523 ha pada 84 KHG di 7 provinsi
prioritas wilayah kerja BRG, termasuk penataan areal bekas terbakar tahun
2015;
Pemeliharaan infrastruktur pembasahan lahan gambut;
Supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur pembahasan restorasi gambut secara transparan dan
bertanggung jawab;
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Revegetasi pada lahan gambut terdegradasi atau terdoeforestasi pada 84
KHG di 7 provinsi prioritas wilayah kerja BRG
Pemeliharaan tanaman hasil revegetasi

5.5.3. Kegiatan sosialisasi, edukasi, partisipasi dan kemiteraan
Pada kegiatan sosialisasi, edukasi, partisipasi dan kemiteraan terdapat beberapa
sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang sebagai
berikut:






Sosialisasi, edukasi dan peltihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan,
kesadaran dan keterampilan masyarakat tentang pengelolaan gambut
berkelanjutan;
Menghimpun dan mengakomodasi dukungan dan partisipasi masyarakat untuk
restorasi gambut;
Membangun kemiteraan dengan pemegang ijin konsesi untuk pelaksanaan
restorasi gambut pada wilayah konsesi;
Membangun desa peduli gambut;
Integrasi restorasi gambut dalam skema-skema kebijakan perhutanan sosial.

5.5.4. Kegiatan penelitian dan pengembangan
Pada kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pendayagunaan restorasi
gambut terdapat beberapa sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima
tahun mendatang sebagai berikut:





Membangun dan mengelola demplot-demplot restorasi gambut;
Menyusun alternatif budidaya dan jenis komoditas untuk budidaya ramah
ekosistem rawa gambut basah;
Membangun sistem pemantauan dan evaluasi terpadu pembasahan dan
revegetasi;
Menyusun bahan-bahan publikasi hasil-hasil inovasi teknologi dan kebijakan
untuk restorasi gambut.

5.5.5. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan
Pada kegiatan dukungan manajemen dan kelembagaan terdapat beberapa sub
kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang sebagai berikut:








Melaksanaan koordinasi penguatan kebijakan dan kelembagaan restorasi
gambut serta menyusun peraturan perundangan.
Menyusun perencanaan dan penggangaran restorasi gambut
Meningkatkan kualitas kelembagaan BRG.
Membangun jaringan kelembagaan restorasi gambut di semua strata
pemerintahan yang teerpadu.
Membangun pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban
masyarakat dalam pelaksanaan restorasi gambut.
Membangun akuntabilitas pelaksanaan restorasi gambut.
Membangun dan mengoperasikan sistem basis data dan informasi restorasi
gambut.

3.5. Kerangka Regulasi
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Kerangka regulasi yang dibutuhkan paling kurang untuk dua kepentingan; 1) untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran program BRG untuk
mencapai sasaran program dan kegiatan; dan 2) untuk menyelesaikan masalahmasalah yang berpotensi menghambat restorasi gambut di semua tingkatan. Hasil
pemetaan kebutuhan regulasi untuk penyelenggaraan restorasi gambut
diantaranya sebagai berikut:
1. Regulasi mengenai pembagian tugas/ kewenangan restorasi gambut antara
pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, penetapan fungsi ekosistem
gambut,
2. Regulasi mengenai sistem penyelenggaraan restorasi gambut (perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian) yang mencerminkan
pembagian tugas/kewenangan dan peran pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten, masyarakat dan pengelola kawasan yang didalamnya terdapat
target area restorasi gambut.
3. Regulasi yang mengatur sinergi restorasi gambut dengan skema-skema
kebijakan lain yang sangat relevan seperti perhutanan sosial, pengelolaan
hutan produksi, konservasi dan lindung;
4. Regulasi mengenai insentif restorasi gambut untuk mendorong inisiatif
restorasi gambut atas prakarsa masyarakat dan pemegang ijin (land swap,
insentif mitigasi emisi atau penyerapan karbon, dll). Sistem insentif dapat
berupa skema insentif yang dibangun atas dasar prakarsa mandiri pemerintah
dan skema insentif yang berlaku secara internasional terkait dengan mitigasi
emisi dan penyerapan karbon.
5. Regulasi mengenai disinsentif untuk mendorong kepatuhan terhadap
kebijakan restorasi gambut;
6. Regulasi mengenai pengadaan dan pengelolaan sumberdaya yang
dibutuhkan, termasuk anggaran, sumberdaya manusia, sarana-prasarana, dan
lain-lain.
7. Regulasi yang mewajibkan semua pihak terkait patuh terhadap ketentuanketentuan dalam fungsi ekosistem gambut;
8. Penegakan hukum atau aturan mengenai perlindungan dan pengelolaan
gambut sesuai fungsi ekosistem gambut;
Badan Restorasi Gambut juga mendukung Kementerian LHK dalam merumuskan
berbagai peraturan pelaksana dari PP. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
PP No, 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

3.6. Kerangka Kelembagaan
Pelaksanaan Program Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut di 7 Provinsi
akan ditopang oleh kelembagaan BRG sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang BRG, termasuk mengatur pembentukan
kelembagaan untuk melaksanakan fungsi restorasi gambut di daerah. Namun
demikian kebutuhan akan organisasi pelaksana restorasi gambut di tingkat tapak,
harus diperkuat dengan melibatkan kelembagaan daerah di tingkat provinsi yang
bertugas memfasilitasi perencanaan, pengawasan dan bimbingan teknis
pelaksanaan restorasi gambut. Kelembagaan tersebut mencakup beberapa
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satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, unit pelaksana teknis (UPT) dan
instansi vertikal terkait, dan LSM.
Untuk pelaksanaan restorasi di tingkat kabupaten maka perlu dibentuk Tim
Pelaksana Restorasi Gambut Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan
tindakan-tindakan restorasi sesuai dengan Rencana Pemulihan Ekosistem
Gambut atau RPEG yang telah disahkan. Kelembagaan restorasi gambut
digambarkan pada struktur organisasi di bawah ini.

Gambar 3.3. Struktur Organisasi BRG
Dalam melaksanakan tugasnya melakukan fungsi koordinasi dan fasilitasi
kegiatan restorasi di tingkat tapak maka BRG dibantu oleh Koordinator Tim
Restorasi Gambut Daerah Provinsi yang dibentuk dan dipimpin oleh gurbernur.
Tim ini bertugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan restorasi yang
dilaksanakan oleh SKPD terkait di tingkat kabupaten berserta pemangku
kepentingan lainnya, misalnya swasta, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan
lain sebagainya.
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Gambar 3.4. Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi
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BAB 4
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1. Target Utama
Target makro pembangunan pertanian selama tahun 2016-2020 mencakup
pembasahan lahan gambut, rehabilitasi vegetasi lahan gambut, dan revitalisasi
sosial ekonomi desa di dalam dan sekitar lahan gambut.
4.1.1.

Pembaasahan Lahan Gambut

Selama periode 2016-2020, pembasahan lahan gambut diharapkan berhasil pada
areal seluas 2.492.523 ha yang terletak pada 84 KHG yang tersebar di 84 KHG
pada 7 provinsi yang menjadi wilayah kerja BRG.
4.1.2.

Pembasahan Lahan Gambut

Selama periode 2016-2020, rehabilitasi vegetasi lahan gambut diharapkan
berhasil pada areal seluas 670.000 ha yang terletak pada 84 KHG yang tersebar
di 84 KHG pada 7 provinsi yang menjadi wilayah kerja BRG.
4.1.3.

Pembasahan Lahan Gambut

Selama periode 2016-2020, revitalisasi sosial ekonomi dilakukan pada lahan
gambut seluas 185.000 ha yang didukung dengan kegiatan berbasis masyarakat
dan desa yang direncanakan pada 1000 desa yang berada di dalam dan sekitar
lahan gambut pada 84 KHG yang tersebar di 84 KHG pada 7 provinsi yang menjadi
wilayah kerja BRG.

4.2. Target Kinerja
Target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh
Badan Restorasi Gambut melalui Program Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi
Gambut di 7 Provinsi dalam periode 2016-2020. Target Kinerja Badan Restorasi
Gambut diperlihatkan pada Tabel 8.
Tabel.4.1. Target Kinerja Badan Restorasi Gambut
SASARAN
PROGRAM
Pemetaan dan
penataan ulang
fungsi ekosistem
gambut pada 84
KHG yang tersebar
di 57 Kabupaten
pada 7 provinsi
prioritas yang

INDIKATOR
KINERJA
Penetapan Peta
KHG dan Fungsi
Ekosistem Gambut
di 7 Provinsi
Prioritas Wilayah
Kerja BRG

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

Perencanaan dan Kerjasama
Terlaksananya inventarisasi
data dan informasi karakteristik
ekosistem gambut di 7 Provinsi
Prioritas Wilayah Kerja BRG

Basis data dan informasi
spasial dan non spasial
karakteristik ekosistem gambut
di 7 provinsi prioritas wilayah
kerja BRG

Tersusunnya peta KHG dan
fungsi ekosistem gambut di 7

Peta KHG di 7 provinsi prioritas
wilayah kerja BRG
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SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR
KINERJA

menjadi wilayah
kerja BRG

SASARAN KEGIATAN
Provinsi Prioritas Wilayah Kerja
BRG

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
Buku zonasi ekosistem gambut
di 7 provinsi berisi narasi dan
peta fungsi ekosistem gambut

Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan
Terlaksananya inventarisasi
data dan informasi karakteristik
kerusakan gambut terbakar
tahun 2015

Basis data dan informasi
spasial dan non spasial lahan
terbakar tahun 2015

Tersusunnya penataan lahan
gambut terbakar tahun 2015

Rencana penataan lahan
gambut yang rusak akibat
kebakaran tahun 2015

Dukuangan Manajemen
Penetapan Peta KHG dan
Fungsi Ekosistem Gambut hasil
penataan ulang untuk 7 Provinsi
Prioritas Wilayah Kerja BRG

Rencana
Pemulihan
Ekosistem Gambut
(RPEG) 7 provinsi
prioritas wilayah
kerja BRG

Pedoman Teknis
Tata Cara
Penyusunan
Rencana Pemulihan
Ekosistem Gambut

Sebanyak 7 (tujuh) Surat
Keputusan mengenai Peta
KHG dan Fungsi Ekosistem
Gambut hasil penataan ulang
di 7 Provinsi Prioritas Wilayah
Kerja BRG

Perencanaan dan Kerjasama
Tersedianya Pedoman Tatacara
Inventarisasi Kerusakan
Ekosistem Gambut dan
Penilaian SLRG dan UPRG

Sebanyak 1 (satu) dokumen
pedoman teknis tata cara
Inventarisasi Kerusakan
Ekosistem Gambut dan
Penilaian SLRG dan UPRG

Tersedianya Pedoman
Penyusunan RPEG

Sebanyak 1 (satu) dokumen
pedoman penyusunan RPEG

Dukungan Manajemen dan Kelembagaan

RPEG Induk 7
provinsi prioritas
ditetapkan

Penetapan Pedoman Tatacara
Penilaian SLRG dan UPRG

Peraturan Kepala BRG atau
Menteri LHK mengenai
Tatacara Penilaian SLRG dan
UPRG

Penetapan Pedoman
Penyusunan RPEG

Peraturan Kepala BRG atau
Menteri LHK mengenai Tata
Cara Penyusunan RPEG

Perencanaan dan Kerjasama
Terlaksananya inventarisasi
kerusakan gambut untuk 84
KHG di 7 provinsi prioritas
wilayah kerja BRG

Basis data dan informasi
spasial dan non spasial
kerusakan gambut 7 Provinsi
Prioritas Wilayah Kerja BRG

Tersusunnya SLRG dan UPRG
7 Provinsi Prioritas Wilayah
Kerja BRG

Data spasial dan non spasial
SLRG dan UPRG untuk 84
KHG di 7 Provinsi Prioritas
Wilayah Kerja BRG

Tersusunnya RPEG Induk 7
Provinsi Prioritas Wilayah Kerja
BRG

Sebanyak 1 (satu) dokumen
RPEG 7 Provinsi Prioritas
Wilayah Kerja BRG .
Sebanyak 7 (tujuh) Dokumen
RPEG setiap Provinsi Wilayah
Kerja BRG
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SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR
KINERJA

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
Sebanyak 58 (lima puluh
delapan) dokumen RPEG
setiap Kabupaten yang
terdapat KHG target restorasi

Dukungan Manajemen
Penetapan RPEG Induk 7
Provinsi Prioritas Wilayah Kerja
BRG
Penetapan RPEG
setiap provinsi dan
kabupaten di
provinsi prioritas
wilayah kerja BRG

Peraturan Kepala BRG
mengenai RPEG 7 Provinsi
Prioritas Wilayah Kerja BRG

Perencanaan dan Kerjasama
Terlaksananya inventarisasi
kerusakan gambut Provinsi dan
Kabupaten

Basis data dan informasi
spasial dan non spasial
kerusakan gambut di setiap
provinsi dan Kabupaten pada 7
Provinsi Prioritas Wilayah Kerja
BRG

Tersusunnya SLRG, UPRG dan
Titik Penaatan Pemulihan
Ekosistem Gambut pada 7
Provinsi Prioritas Wilayah Kerja
BRG

Sebanyak 7 (tujuh) dokumen
data spasial dan non spasial
SLRG di setiap Provinsi dan
Kabupaten pada 7 Provinsi
Prioritas Wilayah Kerja BRG
Sebanyak 7 (tujuh) dokumen
data spasial dan non spasial
UPRG di setiap Provinsi dan
Kabupaten pada 7 Provinsi
Prioritas Wilayah Kerja BRG
Dokumen data spasial dan non
spasial Titik Penaatan
Pemulihan Ekosistem Gambut
di setiap Provinsi dan
Kabupaten pada 7 Provinsi
Prioritas Wilayah Kerja BRG

Tersusunnya RPEG Provinsi
dan Kabuapten di 7 Provinsi
Prioritas Wilayah Kerja BRG

Sebanyak 7 (tujuh) Dokumen
RPEG setiap Provinsi Wilayah
Kerja BRG
Sebanyak 58 (lima puluh
delapan) dokumen RPEG
setiap Kabupaten yang
terdapat KHG target restorasi

Dukungan Manajemen

Pelaksanaan
pemulihan
ekosistem gambut

Kondisi ekosistem
gambut pada 84
KHG terpulihkan

Penetapan RPEG setiap
provinsi yang menjadi wilayah
kerja BRG

Sebanyak 7 (tujuh) Peraturan
Kepala BRG atau Menteri LHK
mengenai RPEG setiap
provinsi wilayah kerja BRG

Penetapan RPEG setiap
Kabupaten yang menjadi
wilayah kerja BRG

Sebanyak 58 (lima puluh
delapan) Peraturan Kepala
BRG atau Menteri LHK
mengenai RPEG setiap
kabupaten wilayah kerja BRG

Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan
Tersedianya Rancangan Teknis
infrastruktur pembahasan,
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Rancangan teknis pembahasan
gambut dengan total luas

SASARAN
PROGRAM
yang rusak pada
84 KHG yang
tersebar di 57
Kabupaten pada 7
provinsi prioritas

INDIKATOR
KINERJA

SASARAN KEGIATAN
penanaman revegetasi dan
revitalisasi sosial ekonomi

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
pembahasan seluas 2.492.523
ha.
Rancangan teknis
pembibitan/persemaian,
penanaman, dan pemeliharaan
tanaman revegetasi pada
fungsi lindung ekosistem
gambut untuk luas total 1.000
Ha
Rancangan teknis
pembibitan/persemaian,
penanaman, dan pemeliharaan
tanaman revegetasi pada
fungsi budidaya ekosistem
gambut untuk luas total 1.000
Ha

Terlaksananya pemulihan
ekosistem gambut pada 84 KHG
di 7 Provinsi Prioritas Wilayah
Kerja BRG

Hasil fisik kegiatan
pembasahan meningkat setiap
tahunnya hingga mencapai
2.492.523 ha pada tahun 2020
Tutupan lahan gambut yang
terdegradasi/terdeforestasi
pada fungsi lindung ekosistem
gambut meningkat setiap
tahunnya hingga mencapai
670.000 ha pada tahun 2020
Budidaya tanaman ramah
gambut pada fungsi budidaya
ekosistem gambut meningkat
setiap tahunnya hingga
mencapai 185.000 ha pada
tahun 2019

Terpeliharanya infrastruktur
pembahasan lahan gambut dan
kondisi tanaman revegetasi

Kondisi fisik infrastruktur
pembahasan lahan gambut
tetap baik dan berfungsi
Pertumbuhan dan kesehatanan
tanaman revegetasi dalam
keadaan baik

Terlaksananya supervise,
monitoring dan evaluasi
pemulihan ekosistem gambut

Laporan bimbingan teknis,
monitoring dan evaluasi
kegiatan pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur
pembasahan yang disertai
dengan dokumentasi kegiatan
Data pemantauan dari seluruh
titik penaatan pemulihan
ekosistem gambut
terdokumentasikan secara
berkala.
Laporan bimbingan teknis,
monitoring dan evaluasi
pembibitan/persemaian,
penanaman, dam
pemeliharaan tanaman
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SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR
KINERJA

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
revegetasi pada fungsi lindung
ekosistem gambut yang
disertai dengan dokumentasi
kegiatan
Laporan bimbingan teknis,
monitoring dan evaluasi
pembibitan/persemaian,
penanaman, dam
pemeliharaan tanaman
revegetasi pada fungsi
budidaya ekosistem gambut
yang disertai dengan
dokumentasi kegiatan

Penelitian dan Pengembangan
Demplot-demplot restorasi
gambut terbangun dan
terpelihara

Demplot Pembahasan
terbangun dan terpelihara di 7
lokasi KHG pada setiap
provinsi
Demplot Revegetasi terbangun
dan terpelihara di 7 lokasi KHG
pada setiap provinsi
Demplot budidaya tanaman
pada kawasan budi daya
gambut yang direvegetasi
terbangun dan terpelihara di 7
lokasi KHG pada setiap
provinsi

Terbangunnya sistem
monitoring dan evaluasi
pembasahan dan revegetasi

Sebanyak 1 (satu) dokumen
sistem monitoring dan evaluasi
operasi pembasahan
dan revegetasi
Sebanyak 1 (satu) dokumen
sistem monitoring dan evaluasi
revegetasi

Peran akktif
masyarakat dan
para penanggung
jawab kegiatan
serta kerjasama
luar negeri dalam
restorasi gambut

Masyarakat
berperan aktif dalam
restorasi gambut
melalui berbagai
skema, termasuk
skema perhutanan
sosial

Sosialisasi, Edukasi, Partisipasi dan Kemiteraan
Meningkatnya pengetahuan dan
kesadaran masyarakat tentang
pengelolaan gambut
berkelanjutan

Jumlah kelompok masyarakat
yang mengikuti pelatihanpelatihan pengelolaan dan
perlindungan gambut

Dukungan dan partisipasi
masyarakat untuk restorasi
gambut

Jumlah masyarakat terlibat
dalam kegiatan pembasahan
gambut.
Jumlah masyarakat terlibat
dalam penanaman dan
pemeliharaan tanaman
revegetasi pada fungsi lindung
ekosistem gambut
Jumlah masyarakat yang
terlibat kegiatan budidaya
tanaman pada fungsi budidaya
ekosistem gambut yang
direvegetasi
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SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR
KINERJA

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

Tumbuhnya desa-desa peduli
gambut yang terintegrasi
dengan pembangunan desa

Desa peduli gambut terus
meningkat setiap tahunnya
hingga mencapai 1000 Desa di
tahun 2020

Integrasi restorasi gambut
dalam skema-skema kebijakan
perhutanan sosial

Perhutanan sosial di lahan
gambut minimal 50% dari
potensi yang ada (potensi:
585.876 ha melibatkan 630
Desa)

Penelitian dan Pengembangan
Tersedia alternatif-alternatif
budidaya komoditas ramah
gambut basah

Jumlah model budidaya
komoditas di lahan gambut
yang telah teruji dan layak
terap

Dukuangan Manajemen
Pengakuan, perlindungan, dan
pemenuhan hak dan kewajiban
masyarakat dalam pelaksanaan
restorasi gambut

Regulasi yang memastikan
pengakuan, perlindungan, dan
pemenuhan hak dan kewajiban
masyarakat dalam
pelaksanaan restorasi gambut
Regulasi yang mengatur
restorasi gambut dalam
skema-skema kebijakan
perhutanan sosial.

Swasta pemegang
ijin konsesi berperan
aktif dalam restorasi
gambut

Sosialisasi, Edukasi, Partisipasi dan Kemiteraan
Swasta pemegang ijin konsesi
melaksankan restorasi gambut
pada wilayah kerjanya

Jumlah lahan gambut rusak di
dalam konsesi yang direstorasi
oleh pemegang ijin meningkat
setiap tahunnya.

Kemiteraan antara masyarakat
dengan pemegang ijin konsesi
dalam pelaksanaan restorasi
gambut

Kemiteraan masyarakat
dengan perusahaan pemegang
ijin minimal 50% dari potensi
yang ada (potensi: 282.189 ha
melibatkan 605 desa)

Dukuangan Manajemen
Integrasi restorasi gambut
dalam skema kemiteraan
masyarakat dengan pemegang
ijin konsesi
Terjalinnya
hubungan dan
kerjasama luar
negeri dalam
pendanaan,
pengembangan ilmu
pengetahuan dan
teknologi, dan
manajemen
restorasi gambut

Regulasi mengenai kemiteraan
restorasi gambut antara
masyarakat dan pemegang
konsesi

Perencanaan dan Kerjasama
Hubungan kerjasama luar
negeri dalam pendanaan
restorasi gambut

Jumlah hubungan kerjasama
luar negeri dalam pendanaan
restorasi gambut

Hubungan kerjasama luar
negeri dalam pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi
restorai gambut

Jumlah hubungan kerjasama
luar negeri dalam
pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi

Hubungan kerjasama luar
negeri dalam manajemen
restorasi gambut

Jumlah hubungan kerjasama
luar negeri dalam manajemen
restorasi gambut

Dukuangan Manajemen dan Kelembagaan
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SASARAN
PROGRAM

Sistem
penyelenggaraan
restorasi gambut
yang sistematis,
terstruktur, terarah
dan terpadu

INDIKATOR
KINERJA

Penguatan
dukungan
manajemen dan
kelembagaan BRG

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

Perjanjian kerjasama luar negeri
dalam pendanaan restorasi
gambut

Jumlah MoU/MoA kerjasama
luar negeri dalam pendanaan
restorasi gambut

Perjanjian kerjasama luar negeri
dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi

Jumlah MoU/MoA kerjasama
luar negeri dalam
pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi

Perjanjian kerjasama luar negeri
dalam manajemen restorasi
gambut

Jumlah MoU/MoA kerjasama
luar negeri dalam manajemen
restorasi gambut

Dukuangan Manajemen dan Kelembagaan
Tersedianya perencanaan dan
anggaran memadai untuk
pelaksanaan tugas dan fungsi
BRG

Sebanyak 1 (satu) dokumen
rencana strategis BRG
Sebanyak 5 (lima) dokumen
rencana kerja BRG
Anggaran BRG setiap tahun
sesuai dengan rencana kerja
BRG

Terbangunnya kualitas
kelembagaan BRG

Sumberdaya manusia pada
setiap satuan kerja BRG
memadai
Pedoman peningkatan kualitas
kelembagaan BRG

Penguatan
Kebijakan dan
Kelembagaan
restorasi gambut

Tersedianya sistem basis data
dan informasi restorasi gambut

Sistem basis data dan
informasi restorasi gambut
dapat diakses oleh publik

Pengelolaan akuntabilitas BRG

Predikat WTP dari BPK RI

Dukuangan Manajemen
Kebijakan penyelenggaraan
restorasi ekosistem gambut

Peraturan Kepala BRG
mengenai Pelaksanaan Tugas
Pembantuan pada Program
Koordinasi dan Fasilitasi
Restorasi Gambut 7 Provinsi
Sebanyak 7 SK Gubernur
mengenai unit kerja restorasi
gambut pada salah satu SKPD
terkait di tingkat Provinsi.
Sebanyak 57 SK
Bupati/Walikota mengenai unit
kerja restorasi gambut pada
salah satu SKPD terkait di
tingkat Kabupaten
Peraturan Kepala BRG
mengenai tata hubungan kerja
antar unit kerja restorasi
gambut di tingkat pusat,
provinsi, dan kabupaten

Sistem Penyelenggaraan
Restorasi Gambut
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Peraturan mengenai Sistem
Penyelenggaraan Restorasi
gambut

4.3. Kerangka Pendanaan
Dalam menjalankan program koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut di 7
provinsi dibutuhkan pendanaan yang cukup besar. Hasil perhitungan secara
indikatif untuk mencapai target yang telah ditetapkan membutuhkan anggaran
sebesar Rp. 8.936.000.000.000,- (delapan trilyun sembilan ratus tiga puluh enam
milyar rupiah). Rincian kebutuhan pembiayaan tersebut setiap tahunnya
berdasarkan struktur anggarannya secara indikatif adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2. Kebutuhan anggaran restorasi gambut di 7 provinsi 2016-2010
Tahun
2016
2017
2018
2019
2020

Jenis Kebutuhan Pendanaan (juta rupiah)
Operasional
Belanja Kinerja
Belanja Gaji
Perkantoran
93.000
27.000
25.000
1.500.000
40.000
30.000
2.000.000
40.000
32.000
2.500.000
40.000
32.000
2.500.000
40.000
32.000

Jumlah
150.000
1.570.000
2.072.000
2.572.000
2.572.000

Pemenuhan kebutuhan anggaran restorasi gambut tidak bisa hanya
mengandalkan APBN. Selain karena jumlahnya yang cukup besar, dinamika
pelaksanaan kegiatan fisik restorasi gambut di tingkat tapak akan cukup tinggi
yang menuntut fleksibilitas dalam pendanaannya. Beberapa sumber pendanaan
restorasi gambut adalah sebagai berikut:
4.3.1.

APBN

Penyelenggaraan restorasi gambut membutuhkan jaringan kelembagaan yang
meibatkan lembaga pemerintah dan pemerintah daerah bahkan sampai pada
tingkat desa. Peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan restorasi gambut
sangat dibutuhkan mengingat BRG sebagai Lembaga Non Struktural yang baru
dibentuk belum memiliki satuan kerja di daerah atau unit pelaksanaan teknis.
Untuk memfasilitasi adanya kelembagaan terpadu secara vertical tersebut
dibutuhkan skema anggaran yang dapat digunakan pada masing-masing strata
pemerintahan tersebut. Namun demikian, dukungan pendanaan restorasi gambut
dari sumber APBD masih belum jelas seiring dengan ketidakjelasan restorasi
gambut dalam sistem pembagian urusan antara pusat, provinsi dan kabupaten.
Restorasi gambut merupakan urusan pemerintah pusat yang akan
diselenggarakan di daerah dengan menggunakan APBN dengan skema
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan
wewenang dari pemerintah kepada Gubernur. Pendanaan dekon restorasi gambut
dialoksikan untuk membiayai kegiatan restorasi gambut yang merupakan
kewenangan pemerintah pusat di daerah dalam rangka pemberdayaan peran
Gubernur dalam penyelenggaraan restorasi gambut selaku wakil pemerintah pusat
di daerah. Kegiatan yang didanai dari dekon adalah kegiatan non fisik.
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau
desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta
dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah
dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang
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mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas
pembantuan.

Gambar 4.1. Gambar Kelembagaan Restorasi Gambut Berdasarkan Asas
Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan
Dalam rangka itu maka BRG telah memulai langkah-langkah yang diperlukan
untuk pelaksanaan tugas pembatuan tersebut sebagaimana ditunjukan pada
gambar di bawah. Secara umum tahapan proses perencanaan tugas pembantuan
restorasi gambut yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh BRG adalah sebagai
berikut:

Gambar 4.2. Tahapan proses penugasan restorasi gambut kepada daerah
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4.3.2.

Potensi Pendanaan Swasta

Terdapat potensi pendanaan dari swasta pemegang ijin usaha untuk pelaksanaan
restorasi gambut seluas lebih dari 1,4 juta hektar, ini hanya bisa terwujud jika para
pemegang ijin usaha patuh terhadap ketentuan peraturan Kementerian LHK untuk
melakukan restorasi gambut di wilayah kerja usahanya.
4.3.3.

Kerjasama Luar Negeri Pendanaan Restorasi Gambut

Kerjasama luar negeri merupakan salah satu peluang untuk pendanaan restorasi
gambut. Kebutuhan pendanaan dari sumber kerjasama luar negeri terutama
diperuntukan untuk membiayai kegiatan fisik dan non fisik yang sulit dibiayai dari
sumber APBN. Skema kelembagaan kerjasama luar negeri untuk pendanaan
restorasi gambut adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3. Kelembagaan Kerjasama Luar Negeri Restorasi Gambut
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BAB 5
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut (Renstra BRG) Tahun 2016-2020
disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra BRG Tahun 2016-2020
dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan langkah-langkah
strategis pencapaian sasaran Program Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut
pada 7 Provinsi, agar upaya restorasi ekosistem gambut seluas 2 (dua) juta hektar
dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasarannya secara
efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat ekosistem gambut untuk
kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Renstra BRG Tahun 2016-2020
menjabarkan strategi pencapaian sasaran dan target kinerja Program Koordinasi
dan Fasilitasi Restorasi Gambut pada 7 Provinsi. Strategi dimaksud meliputi jenis
kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja kegiatan,
lokasi target kinerja secara indikatif, serta gambaran tentang proses atau tahapan
restorasi, komponen input dalam upaya pencapaian output.
Besar harapan kami bahwa Renstra BRG Tahun 2016-2020 ini dapat benar-benar
dipedomani dalam rancang tindak seluruh aparatur di lingkungan BRG. Kepada
para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini,
kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan
pemikirannya.
Kepala Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia,
(tanda tangan/stempel)
NAZIR FOEAD
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Lampiran 1. Matriks Kinerja Badan Restorasi Gambut Tahun 2016-2020
Program
Sasaran Program
IKP
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
IKK

: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
: Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut
: Luas lahan Gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun
: Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut
: Meningkatnya luas lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan
: Luas lahan gambut yang rusak (degraded peatland) yang terpulihkan meningkat setiap tahun
Tabel 1 Rencana Strategis BRG Tahun 2016-2020

Sub Kegiatan
Pemulihan/restorasi
gambut

Sasaran Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Sub
Kegiatan

Terpulihkannya lahan
Jumlah dokumen perencanaan
gambut yang rusak seluas 2 restorasi gambut di 7 provinsi
juta hektar
Jumlah naskah kerjasama dalam
pendanaan,
pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, dan manajemen
restorasi
gambut.
Jumlah infrastruktur pembasahan
gambut
Jumlah kelompok masyarakat
yang terlibat langsung dalam
kegiatan restorasi gambut
Jumlah bimbingan teknis,
monitoring dan evaluasi kegiatan
pembangunan infrastruktur
pembasahan
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Satuan

Target Target Target Target Target Target
2016 2017 2018 2019 2020 s/d 2020

Dokumen
Perencanaan

4

29

31

20

19

103

Naskah

0

17

7

7

0

31

1,600

9,034

8,240

8,000

4,000

30,874

Kelompok
masyarakat

10

140

140

140

75

505

Laporan

4

40

28

28

28

128

Unit

Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Sub
Kegiatan
Jumlah sosialisasi dan edukasi
pemulihan ekosistem gambut

Satuan

Target Target Target Target Target Target
2016 2017 2018 2019 2020 s/d 2020

Laporan

10

70

40

40

40

200

Jumlah desa peduli gambut yang Desa
terbentuk
Jumlah supervisi perencanaan dan Laporan
pelaksanaan restorasi gambut di
lahan konsesi
Jumlah demplot dan penelitian
Demplot
pemulihan ekosistem gambut

0

75

75

75

75

300

1

7

6

6

6

26

0

65

26

24

20

135

Jumlah alat pemantauan dan
Unit
evaluasi terpadu pembasahan dan
revegetasi yang terpasang

0

2

108

100

50

260

Jumlah publikasi hasil-hasil inovasi Buku
teknologi dan kebijakan untuk
restorasi gambut.

0

12

7

7

7

33

Dukungan manajemen dan
operasional perkantoran yang
efektif dan efisien
a. Jumlah bulan pembayaran gaji Bulan
layanan
dan tunjangan pegawai
b. Jumlah bulan layanan
operasional perkantoran

Bulan
layanan

c. Jumlah pengadaan kendaraan
dan peralatan
Unit

Dokumen
48

2

12

12

12

12

50

2

12

12

12

12

50

218

100

96

1,000

6

6

6

27

78
1

508
6

Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Sub
Kegiatan
d. Jumlah dokumen rencana
kerja BRG

Dokumen

e. Jumlah dokumen NSPK
f.

Laporan

Jumlah laporan BRG
a.
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Satuan

Target Target Target Target Target Target
2016 2017 2018 2019 2020 s/d 2020
1
1

24
7

10

10

10

54

8

8

8

31

Lampiran 2. Lokasi Target Restorasi Gambut Per Provinsi 2016-2020
Prioritas Restorasi
Lahan Gambut Terdampak Karhutlabun
2015

Peruntukan Lahan/Kawasan
berdasar tata ruang
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya

Area Penundaan Perizinan
Restorasi pada kubah gambut atau
gambut dalam yang sudah terlanjur
diperuntuk-kan sebagai kawasan
budidaya

Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya

Area Penundaan Perizinan
Perlindungan kawasan gambut yang
belum dibuka dan masih utuh

Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya

Perbaikan tata kelola air dan peningkatan
infrastruktur pengendalian

Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya

Tipe Pengelolaan

Impacted areas
(ha)

Riau

Jambi

Sumatera
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kalimantan
Tengah

Kalimantan
Selatan

Papua

KSA/KPA
Hutan Lindung
HTI
HPH
Sawit
Tumpang tindih izin
Kawasan hutan belum/tidak berizin
Kawasan APL belum/tidak berizin
Area PIPPIB Rev. X
Sub Total
KSA/KPA
Hutan Lindung
HTI
HPH
Sawit
Tumpang tindih izin
Kawasan hutan belum/tidak berizin
Kawasan APL belum/tidak berizin
Area PIPPIB Rev. X
Sub Total
KSA/KPA
Hutan Lindung
HTI
HPH
Sawit
Tumpang tindih izin
Kawasan hutan belum/tidak berizin
Kawasan APL belum/tidak berizin
Sub Total
KSA/KPA
Hutan Lindung

121,814
104,521
216,044
15,341
23,047
1,693
230,669
164,265
224,874
877,394
33,550
167,907
822,594
20,968
319,121
5,422
499,935
926,995
694,000
2,796,492
1,616,228
558,821
606,932
469,174
20,420
2,376,181
526,737
2,289,550
6,174,493
182,305
82,288

1,825
183
33,670
894
4,183
0
41,439
22,096
44,705
104,290
7,687
2,227
495,025
8,748
163,167
213
393,079
326,888
394,984
1,397,033
187,734
4,780
223,592
112,073
5,093
344,747
64,028
261,001
942,046
28,055
3,834

10,612
9,029
6,015
10,426
2,471
161
10,821
15,187
15,100
64,722
32
2,706
60,145
2,433
17,068
432
14,812
145,690
65,844
243,319
95,018
44,661
12,237
39,145
620
5,899
10,554
10,182
208,134
872
2,628

39,336
1,941
155,054
3,456
10,705
1,532
28,377
48,420
25,374
88,821
1,547
8,880
224,955
5,413
64,433
4,777
23,906
214,846
98,326
548,757
25,581
888
24,624
7,663
267
38,305
45,272
35,592
142,600
7,481
2,062

174
2,676
1,354
43
324
0
6,411
20,829
14,429
31,810
28
4,773
35,948
477
19,073
0
14,270
182,607
86,691
257,176
31,354
127,746
196,417
98,509
2,211
184,223
247,636
352,055
888,098
5,786
14,881

66,650
89,249
13,787
223
2,047
0
111,184
51,767
95,403
334,907
24,257
149,321
740
0
13,005
0
60,551
43,265
40,670
291,138
639,496
210,679
25,950
18,642
1,678
481,891
31,080
324,077
1,409,416
134,833
56,007

0
0
0
0
1,586
0
6,776
4,377
3,228
12,739
0
0
0
0
26,022
0
1,592
17,978
4,113
45,593
0
0
0
0
1,485
25,953
5,337
8,591
32,775
0
0

3,216
1,443
3,959
186
0
0
28,996
266
26,928
38,066
0
0
21
149
108
0
2,606
5,158
3,467
8,042
637,045
170,067
109,014
190,587
8,881
1,319,970
102,077
1,312,291
2,537,640
5,309
2,875

HTI
HPH
Sawit
Tumpang tindih izin
Kawasan hutan belum/tidak berizin
Kawasan APL belum/tidak berizin

504,370
70,468
176,374
3,292
926,914
1,148,509

300,899
55,365
107,212
1,197
445,628
471,193

14,722
1,619
1,959
4
5,920
73,663

80,637
0
13,254
561
29,335
92,687

77,274
7,389
9,386
0
43,340
344,289

25,188
3,384
35,113
1,530
359,070
155,861

0
0
1,084
0
7,624
3,736

231
2,563
0
0
24,741
7,546
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Prioritas Restorasi

Peruntukan Lahan/Kawasan
berdasar tata ruang
Area Penundaan Perizinan

Impacted areas
(ha)

Tipe Pengelolaan
Area PIPPIB Rev. X

Riau

Jambi

Sumatera
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kalimantan
Tengah

Kalimantan
Selatan

Papua

Sub Total

1,157,579
3,094,520

593,183
1,413,382

46,533
101,386

49,426
226,018

189,203
502,345

259,577
770,987

4,040
12,444

38,702
43,264

Total

12,942,898

3,856,753

617,562

1,206,195

1,679,430

2,806,448

103,551

2,627,011
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Lampiran 3. Lokasi Target Restorasi Gambut Provinsi Jambi 2016-2020
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Lampiran 4. Lokasi Target Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan 2016-2020
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Lampiran 5. Lokasi Target Restorasi Gambut Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020
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Lampiran 6. Lokasi Target Restorasi Gambut Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2020

55

Lampiran 7. Lokasi Target Restorasi Gambut Provinsi Kalimantan Barat 2016-2020
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Lampiran 8. Lokasi Target Restorasi Gambut Provinsi Papua 2016-2020
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