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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	

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	 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	

benar-benar	 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



	

	

ii	

	

DAFTAR	ISI	

RENCANA	STRATEGIS	BADAN	RESTORASI	GAMBUT	2016-2020	...........................	1	

DAFTAR	TABEL	............................................................................................................................	iv	

DAFTAR	GAMBAR	........................................................................................................................	v	

RENCANA	STRATEGIS	BADAN	RESTORASI	GAMBUT	...................................................	1	

TAHUN	2016-2020	.......................................................................................................................	1	

BAB	1.	 PENDAHULUAN	.........................................................................................................	1-1	

1.1	 Kondisi	Umum	...............................................................................................	1-1	

1.1.1	 Ekosistem	Gambut	Indonesia	.................................................	1-1	

1.2	 Kondisi	Hidrologi	Gambut	........................................................................	1-2	

1.2.1	 Kondisi	Ekologi	Gambut	............................................................	1-3	

1.2.2	 Kondisi	Sosial	Ekonomi	Kawasan	Gambut	........................	1-9	

1.3	 Potensi	dan	Permasalahan	....................................................................	1-14	

1.3.1	 Potensi	...........................................................................................	1-14	

1.3.2	 Permasalahan	.............................................................................	1-16	

1.4	 Analisis	 Kekuatan,	 Kesempatan,	 Ancaman	 dan	 Kelemahan	

(SWOT	Analysis)	........................................................................................	1-17	

BAB	2.	 VISI,	MISI,	DAN	TUJUAN	......................................................................................	2-23	

2.1	 Visi	...................................................................................................................	2-23	

2.2	 Misi	dan	Strategi	........................................................................................	2-23	

2.2.1	 Misi	..................................................................................................	2-23	

2.2.2	 Strategi	...........................................................................................	2-23	

2.3	 Tujuan	.............................................................................................................	2-24	

BAB	3.	 ARAH	KEBIJAKAN,	STRATEGI,	KERANGKA	REGULASI,	DAN	
KERANGKA	KELEMBAGAAN	.............................................................................	3-25	

3.1	 Arah	Kebijakan	dan	Strategi	Nasional	..............................................	3-25	

3.2	 Arah	Kebijakan	dan	Strategi	BRG	.......................................................	3-29	

3.3	 Kerangka	Regulasi	.....................................................................................	3-29	

3.4	 Kerangka	Kelembagaan	..........................................................................	3-30	



	

	

iii	

	

BAB	4.	 TARGET	KINERJA	DAN	PENDANAAN	...........................................................	4-33	

4.1	 Target	Kinerja	.............................................................................................	4-33	

4.2	 Kerangka	Pendanaan	...............................................................................	4-44	

4.3	 Sumber	Pendanaan	...................................................................................	4-46	

4.4	 Kebijakan	Pendanaan	..............................................................................	4-47	

BAB	5.	 PENUTUP	...................................................................................................................	5-50	

	

	



	

	

iv	

	

DAFTAR	TABEL	

Tabel	1-1	 Lokasi	Lahan	Gambut	dan	Tingkat	Kemiskinan	..........................	1-12	

Tabel	1-2	 Matriks	Analisis	SWOT	...........................................................................	1-18	

Tabel	3-1	 Sasaran	Pembangunan	Nasional	Sektor	Unggulan	.....................	3-28	

Tabel	3-2	 Arah	Kebijakan	dan	Strategi	BRG	......................................................	3-29	

Tabel	3-3	 Regulasi	yang	Dibutuhkan	untuk	Diterbitkan	..............................	3-30	

Tabel	4-1	 Sasaran	Strategis,	Program,	Kegiatan	dan	Indikator	Kinerja	

Kegiatan	BRG	..............................................................................................	4-34	

Tabel	4-2	 Luas,	Peruntukan	Lahan	dan	Tipe	Pengelolaan	pada	

Prioritas	Restorasi	di	Tujuh	Provinsi	...............................................	4-38	

Tabel	4-3	 KHG	di	4	Kabupaten	Prioritas	.............................................................	4-42	

Tabel	4-4	 Sumber	Pendanaan	..................................................................................	4-46	

Tabel	4-5	 Kebutuhan	Pendanaan	Pelaksanaan	Program	Restorasi	

Gambut	..........................................................................................................	4-48	

	



	

	

v	

	

DAFTAR	GAMBAR	

Gambar	1-1	 Sebaran	Gambut	di	Dunia	......................................................................		1-4	

Gambar	1-2	 Kebakaran	Lahan	Indonesia	2015	.....................................................		1-8	

Gambar	1-3	 Cadangan	Karbon	Gambut	Indonesia	...............................................		1-9	

Gambar	1-4	 Lokasi	Restorasi	Gambut	di	Indonesia	............................................	1-16	

Gambar	1-5	 Peran	Pemangku	Kepentingan	BRG	..................................................	1-19	

Gambar	1-6	 Deforestasi	di	Lima	Pulau	Besar	Indonesia	1985-2005	...........	1-20	

Gambar	1-7	 Deforestasi	Indonesia	Periode	1990-2012	....................................	1-21	

Gambar	3-1	 Struktur	Organisasi	BRG	........................................................................	3-31	

Gambar	3-2	 Tim	Restorasi	Gambut	Daerah	Provinsi	..........................................	3-32	

Gambar	4-1	 Target	Restorasi	Berdasarkan	Penggunaan	Lahan	....................	4-33	

Gambar	4-2	 Lokasi	Prioritas	Restorasi	di	Sumatera	...........................................	4-43	

Gambar	4-3	 Lokasi	Prioritas	Restorasi	di	Kalimantan	.......................................	4-43	

Gambar	4-4	 Lokasi	Prioritas	Restorasi	di	Papua	..................................................	4-44	

Gambar	4-5	 Skema	Pendanaan	Melalui	APBN	.......................................................	4-45	

Gambar	4-6	 Porsi	 Kebutuhan	 Pendanaan	 Pelaksanaan	 Program	

Restorasi	Gambut	Berdasarkan	Jenis	Belanja	..............................	4-48	

Gambar	4-7	 Kebutuhan	 Pendanaan	 Pelaksanaan	 Program	 Restorasi	

Gambut	Berdasarkan	Jenis	Belanja	...................................................	4-49	

	

	

	



	

	

vi	

	

DAFTAR	LAMPIRAN	

Lampiran	I	 Rencana	Strategis	Badan	Restorasi	Gambut	Tahun	2016-

2020	...................................................................................................................	7	

Lampiran	II	 Matriks	Kinerja	dan	Pendanaan	Badan	Restorasi	Gambut	.....	70	

Lampiran	III	 Asumsi	Perhitungan	Restorasi	Dan	Perlindungan	

Ekosistem	Gambut	Di	2	Juta	Hektar`	................................................	76	

	



	

	

vii	

	

RINGKASAN	EKSEKUTIF	

Penyelenggaraan	 upaya	 pemulihan	 ekosistem	 gambut	 yang	 rusak	

menjadi	 tanggung	 jawab	 pemerintah	 cq.	 BRG.	 Hal	 tersebut	 tertuang	 dalam	

Peraturan	Presiden	Republik	 Indonesia	Nomor	1	Tahun	2016	tentang	Badan	

Restorasi	 Gambut.	 Dalam	 menyelenggarakan	 upaya	 memulihkan	 fungsi	

ekosistem	gambut	untuk	mencegah	berulangnya	kebakaran	hutan	dan	 lahan	

serta	dampak	asap,	BRG	mempunyai	tugas	memfasilitasi	dan	mengkoordinasi	

restorasi	ekosistem	gambut	seluas	2	(dua)	juta	hektar.		

Peraturan	 Presiden	No.	 1	 Tahun	 2016	mengamanatkan	 bahwa	 dalam	

menyelenggarakan	 tugas	 dan	 fungsinya,	 Badan	 Restorasi	 Gambut	 didukung	

dengan	 perangkat	 organisasi	 yang	 terdiri	 dari:	 (1)	 Sekretariat	 Badan;	 (2)	

Deputi	 Bidang	 Perencanaan	 dan	 Kerjasama;	 (3)	 Deputi	 Bidang	 Konstruksi	

Operasi	 dan	 Pemeliharaan;	 (4)	 Deputi	 Bidang	 Edukasi,	 Sosialiasi,	 Partisipasi	

dan	Kemitraan;	(5)	Deputi	Penelitian	dan	Pengembangan.	

Berdasarkan	isu-isu	strategis	di	internal	dan	eksternal	BRG,	lingkungan	

strategis	 BRG	 dapat	 dipetakan	 menurut	 kekuatan,	 kelemahan,	 peluang	 dan	

ancaman	 yang	 ada.	 Dari	 hasil	 analisis	 tersebut,	 disimpulkan	 bahwa	 sasaran	

strategis	 BRG	 termasuk	 meliputi	 kawasan	 lindung	 dan	 kawasan	 budidaya	

dalam	kesatuan	 hidrologis	 gambut	 agar	 dikelola	 secara	 berkelanjutan	 untuk	

mendukung	 peningkatan	 kesejahteraan	 masyarakat	 dan	 mutu	 kehidupan	

manusia	dan	lingkungan.	

Badan	Restorasi	Gambut	bertugas	mencapainya	tiga	sasaran	restorasi,	

yaitu:	 (1)	 pemulihan	 hidrologi,	 vegetasi	 dan	 daya	 dukung	 sosial-ekonomi	

ekosistem	 gambut	 yang	 terdegradasi;	 (2)	 perlindungan	 ekosistem	 gambut	

bagi	 penyangga	 kehidupan;	 (3)	 penataan	 ulang	 pengelolaan	 [pemanfaatan]	

ekosistem	 gambut	 secara	 berkelanjutan.	 Dari	 tugas	 tersebut,	 objek	 yang	

dikelola	oleh	BRG	adalah	Kesatuan	Hidrologi	Gambut	(KHG).		

Pengelolaan	 ekosistem	 gambut	 bertujuan	 untuk	 mencapai	 multi-

manfaat,	yaitu	manfaat	ekonomi,	sosial,	serta	manfaat	ekologi.	Mengacu	pada	

tujuan	 itu,	 rumusan	 program	 yang	 menjadi	 tanggung	 jawab	 BRG	 adalah	

Program	 Fasilitasi	 dan	 Koordinasi	 Restorasi	 Gambut	 di	 7	 Provinsi.	 Sasaran	

yang	 ingin	 dicapai	 dari	 pelaksanaan	 program	 adalah	 percepatan	 pemulihan	

ekosistem	 gambut	 di	 7	 provinsi	 untuk	 memberikan	 pemanfaatan	 yang	

berkelanjutan	 bagi	 kepentingan	 ekonomi,	 sosial	 dan	 ekologi.	 Upaya	

pencapaian	 sasaran	 program,	 serta	 pencapaian	 indikator	 kinerja	 program	
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akan	 dilaksanakan	 melalui	 lima	 kegiatan.	 Setiap	 kegiatan	 menggambarkan	

pelaksanaan	tugas	dan	fungsi	dari	masing-masing	kedeputian	di	lingkup	BRG.	

Kegiatan	di	lingkup	Program	BRG,	terdiri	dari:	

1. Kegiatan	 Sekretaris	 Badan	 dalam	 dukungan	 fasilitas	 administrasi,	
operasional	dan	pengelolaan	keuangan;	

2. Kegiatan	Deputi	bidang	Perencanaan	dan	Kerjasama;	

3. Kegiatan	Deputi	bidang	Konstruksi,	Operasi	dan	Pemeliharaan;	

4. Kegiatan	 Deputi	 bidang	 Edukasi,	 Sosialisasi,	 Partisipasi	 dan	
Kemitraan;	

5. Kegiatan	Deputi	bidang	Penelitian	dan	Pengembangan.		

Secara	 indikatif,	 kebutuhan	 pendanaan	 pelaksanaan	 Program	

Koordinasi	 dan	 Fasilitasi	 Restorasi	 Ekosistem	 Gambut	 di	 7	 Provinsi	 tahun	

2016-2020	adalah	sebesar	Rp	10.593.000.000.000	(sepuluh	triliyun	lima	ratus	

sembilan	 puluh	 tiga	 milyar	 rupiah).	 Besaran	 pendanaan	 tersebut	 hanya	

sebatas	untuk	kebutuhan	pembiayaan	pencapaian	target	IKK	dan	IKP.	Adapun	

kebutuhan	 belanja	 aparatur	 (layanan	 dan	 operasional	 perkantoran)	 selama	

tahun	 2016-2020	 diproyeksikan	 sebesar	 Rp	 298.000.000.000	 (dua	 ratus	

sembilan	 puluh	 delapan	 milyar	 rupiah).	 Dengan	 demikian,	 total	 kebutuhan	

pendanaan	pelaksanaan	Program	Restorasi	Gambut	tahun	2016-2020	adalah	

sebesar	 Rp	 10.936.000.000.000	 (sepuluh	 triliyun	 sembilan	 ratus	 tiga	 puluh	

enam	milyar	 rupiah).	 Untuk	 lebih	mengoptimalkan	 pencapaian	 sasaran	 dan	

target	 kinerja	 BRG,	 masih	 perlu	 ditunjang	 dengan	 melibatkan	 peran	 dari	

semua	 pihak	 termasuk	 membangun	 kerjasama	 dengan	 pihak	 mitra	

pembangunan	 luar	 negeri	 serta	 peran	 serta	 dari	 sektor	 badan	 usaha	 dan	

kelompok	masyarakat	sipil.		
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SALINAN	

PERATURAN	KEPALA	BADAN	RESTORASI	GAMBUT	

REPUBLIK	INDONESIA	

NOMOR:	P.	5	/KB	BRG-	SB/11/2016	

TENTANG	

RENCANA	STRATEGIS	BADAN	RESTORASI	GAMBUT	

TAHUN	2016-2020	

DENGAN	RAHMAT	TUHAN	YANG	MAHA	ESA	

KEPALA	BADAN	RESTORASI	GAMBUT,	

Menimbang	 :	 a. bahwa	untuk	melaksanakan	ketentuan	Pasal	19	ayat	(2)	
Undang-Undang	Nomor	 25	 Tahun	 2004	 tentang	 Sistem	

Perencanaan	 Pembangunan	 Nasional,	 Badan	 Restorasi	

Gambut	 telah	menyusun	 rencana	 strategis	 tahun	2016-

2020;	

b. bahwa	berdasarkan	Pasal	4	Peraturan	Presiden	Nomor	1	
Tahun	 2016	 tentang	 Badan	 Restorasi	 Gambut	 perlu	

disusun	 rencana	 pelaksanaan	 restorasi	 gambut	 untuk	

jangka	waktu	selama	5	(lima)	tahun	seluas	kurang	lebih	

2.000.000	(dua	juta)	hektar;		

c. bahwa	 berdasarkan	 pertimbangan	 sebagaimana	

dimaksud	pada	huruf	a	dan	b	di	atas,	perlu	menetapkan	

Peraturan	 Kepala	 Badan	 Restorasi	 Gambut	 tentang	

Rencana	Strategis	Badan	Restorasi	Gambut	Tahun	2016-

2020.	

Mengingat	 :	 1. Undang-Undang	 Nomor	 5	 Tahun	 1960	 tentang	

Peraturan	 Dasar	 Pokok	 Agraria	 (Lembaran	 Negara	
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Republik	Indonesia	Tahun	1960	Nomor	104,	Tambahan	

Lembaran	Negara	Republik	Indonesia	Nomor	2043);	

2. Undang-Undang	 Nomor	 5	 Tahun	 1990	 tentang	

Konservasi	Sumber	Daya	Alam	Hayati	dan	Ekosistemnya	

(Lembaran	 Negara	 Republik	 Indonesia	 Tahun	 1990	

Nomor	 49,	 Tambahan	 Lembaran	 Negara	 Republik	

Indonesia	Nomor	3419);	

3. Undang-Undang	 Nomor	 41	 Tahun	 1999	 tentang	

Kehutanan	 (Lembaran	 Negara	 Republik	 Indonesia	

Tahun	 1999	 Nomor	 167,	 Tambahan	 Lembaran	 Negara	

Republik	Indonesia	Nomor	3888);	

4. Undang-Undang	Nomor	 25	 Tahun	 2004	 tentang	 Sistem	
Perencanaan	Pembangunan	Nasional	(Lembaran	Negara	

Republik	Indonesia	Tahun	2004	Nomor	104,	Tambahan	

Lembaran	Negara	Republik	Indonesia	Nomor	4421);	

5. Undang-Undang	 Nomor	 26	 Tahun	 2007	 tentang	

Penataan	Ruang	 (Lembaran	Negara	Republik	 Indonesia	

Tahun	 2007	 Nomor	 68,	 Tambahan	 Lembaran	 Negara	

Republik	Indonesia	Nomor	4725);	

6. Undang-Undang	 Nomor	 27	 Tahun	 2007	 tentang	

Pengelolaan	 Wilayah	 Pesisir	 dan	 Pulau-pulau	 Kecil	

(Lembaran	 Negara	 Republik	 Indonesia	 Tahun	 2007	

Nomor	 84,	 Tambahan	 Lembaran	 Negara	 Republik	

Indonesia	Nomor	4739);	

7. Undang-Undang	 Nomor	 32	 Tahun	 2009	 tentang	

Perlindungan	 dan	 Pengelolaan	 Lingkungan	 Hidup	

(Lembaran	 Negara	 Republik	 Indonesia	 Tahun	 2009	

Nomor	 140,	 Tambahan	 Lembaran	 Negara	 Republik	

Indonesia	Nomor	5059);	

8. Undang-Undang	 Nomor	 11	 Tahun	 2013	 tentang	

Pengesahan	 Nagoya	 Protocol	 on	 Access	 to	 Genetic	

Resources	and	the	Fair	and	Equitable	Sharing	of	Benefits	

Arising	 From	 Their	 Utilization	 to	 The	 Convention	 on	

Biological	Diversity/Protokol	Nagoya	tentang	Akses	pada	

Sumber	Daya	Genetik	dan	Pembagian	Keuntungan	yang	

Adil	 dan	 Seimbang	 yang	 Timbul	 dari	 Pemanfaatannya	
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atas	 Konvensi	 Keanekaragaman	 Hayati	 (Lembaran	

Negara	 Republik	 Indonesia	 Tahun	 2013	 Nomor	 73,	

Tambahan	Lembaran	Negara	Republik	Indonesia	Nomor	

5412);	

9. Undang-Undang	 Nomor	 6	 Tahun	 2014	 tentang	 Desa	
(Lembaran	 Negara	 Republik	 Indonesia	 Tahun	 2014	

Nomor	 7,	 	 Tambahan	 Lembaran	 Negara	 Republik	

Indonesia	Nomor	5495);	

10. Undang-Undang	 Nomor	 23	 Tahun	 2014	 tentang	

Pemerintahan	 Daerah	 (Lembaran	 Negara	 Republik	

Indonesia	Tahun	2014	Nomor	244,	Tambahan	Lembaran	

Negara	 Republik	 Indonesia	Nomor	 5587),	 sebagaimana	

telah	 beberapa	 kali	 diubah	 terakhir	 dengan	 Undang-

Undang	 Nomor	 9	 Tahun	 2015	 (Lembaran	 Negara	

Republik	 Indonesia	 Tahun	 2015	 Nomor	 58,	 Tambahan	

Lembaran	Negara	Republik	Indonesia	Nomor	5679);	

11. Undang-Undang	 Nomor	 26	 Tahun	 2014	 tentang	

Pengesahan	ASEAN	Agreement	on	Transboundary	Haze	

Pollution	 (Lembaran	Negara	Republik	 Indonesia	 Tahun	

2014	Nomor	258,	Tambahan	Lembaran	Negara	Republik	

Indonesia	Nomor	5592);	

12. Undang-Undang	 Nomor	 39	 Tahun	 2014	 tentang	

Perkebunan	 (Lembaran	 Negara	 Republik	 Indonesia	

Tahun	 2014	 Nomor	 308,	 Tambahan	 Lembaran	 Negara	

Republik	Indonesia	Nomor	5613);	

13. UndangUndang	–	Undang	Nomor	37	Tahun	2014	tentang	
Konservasi	 Tanah	 dan	 Air	 (Lembaran	 Negara	 Republik	

Indonesia	Tahun	2014	Nomor	299,	Tambahan	Lembaran	

Negara	Republik	Indonesia	Nomor	5608);	

14. Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	 20	 Tahun	 2004	 tentang	
Rencana	Kerja	Pemerintah	 (Lembaran	Negara	Republik	

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	
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Tahun	 2010	 Nomor	 152,	 Tambahan	 Lembaran	 Negara	

Republik	Indonesia	Nomor	5178);	

16. Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	 28	 Tahun	 2011	 tentang	
Pengeloaan	 Kawasan	 Suaka	 Alam	 dan	 Kawasan	

Perlindungan	 Alam	 (Lembaran	 Negara	 Republik	

Indonesia	Tahun	2011	Nomor	56,	Tambahan	Lembaran	

Negara	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 5217)	 sebagaimana	

diubah	dengan	Peraturan	Pemerintah	Nomor	108	Tahun	

2015	 (Lembaran	 Negara	 Republik	 Indonesia	 Tahun	

2015	Nomor	330,	Tambahan	Lembaran	Negara	Republik	

Indonesia	Nomor	5798)	

17. Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	 71	 Tahun	 2014	 tentang	
Perlindungan	 dan	 Pengelolaan	 Ekosistem	 Gambut	

(Lembaran	 Negara	 Republik	 Indonesia	 Tahun	 2014	

Nomor	 209,	 Tambahan	 Lembaran	 Negara	 Republik	

Indonesia	Nomor	5580);	

18. Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	 73	 Tahun	 2014	 tentang	
Rawa	 (Lembaran	 Negara	 Republik	 Indonesia	 Tahun	

2013	Nomor	180,	Tambahan	Lembaran	Negara	Republik	

Indonesia	Nomor	5460);	

19. Peraturan	Presiden	Nomor	1	Tahun	2016	tentang	Badan	
Restorasi	 Gambut	 (Lembaran	 Negara	 Republik	

Indonesia	Tahun	2016	Nomor	1);	

20. Keputusan	 Presiden	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 48	
Tahun	 1991	 tentang	 Pengesahan	 Convention	 on	

Wetlands	 of	 International	 Importance	 Especially	 as	

Waterfowl	Habitat.	

MEMUTUSKAN:	

Menetapkan	 :	 PERATURAN	 KEPALA	 BADAN	 RESTORASI	 GAMBUT	

TENTANG	 RENCANA	 STRATEGIS	 BADAN	 RESTORASI	

GAMBUT	TAHUN	2016-2020.	
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(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.	
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(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	
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BAB	1. PENDAHULUAN	

1.1 Kondisi	Umum	

1.1.1 Ekosistem	Gambut	Indonesia	

Gambut	 terbentuk	 dari	 akumulasi	 sisa-sisa	 tanaman,	 baik	 yang	 sudah	 lapuk	

maupun	 belum.	 Akumulasi	 tersebut	 bertambah	 tebal	 karena	 proses	 dekomposisi	

terhambat	 oleh	 kondisi	 kurang	 oksigen	 dan/atau	 kondisi	 lingkungan	 lainnya	 yang	

menyebabkan	 tertekannya	 biota	 pengurai.	 Oleh	 karena	 itu,	 lahan	 gambut	 banyak	

dijumpai	 di	 daerah	 rawa	 belakang	 (backswamp)	 atau	 daerah	 cekungan	 yang	

drainasenya	 buruk.	 Pembentukan	 tanah	 gambut	merupakan	 proses	 geogenik	 yaitu	

pembentukan	tanah	yang	disebabkan	oleh	proses	deposisi	dan	tranportasi,	berbeda	

dengan	proses	pembentukan	tanah	mineral	yang	pada	umumnya	merupakan	proses	

pedogenic	(Hardjowigeno,	1986).		

Beberapa	studi	memperkirakan	pembentukan	gambut	didunia	 terjadi	antara	

10.000-5.000	 tahun	 yang	 lalu	 (pada	 periode	 Holocene)	 dan	 gambut	 di	 Indonesia	

terjadi	 antara	 6.800-4.200	 tahun	 yang	 lalu	 (Andriesse,	 1994).	 Berdasarkan	

penelusuran	umur	gambut	menggunakan	 teknik	 radio	 isotop	 (carbon	dating)	umur	

gambut	di	Kalimantan	Tengah	lebih	tua	lagi	yaitu	terbentuk	sekitar	6.230	tahun	yang	

lalu	pada	kedalaman	100	cm	sampai	8.260	tahun	pada	kedalaman	5	m	(Siefermann	et	

al.	 1987).	 Dari	 salah	 satu	 lokasi	 di	 Kalimantan	 Tengah,	 Page	 et	 al.	 (2002)	

menampilkan	sebaran	umur	gambut	yang	memberi	gambaran	bahwa	pembentukan	

gambut	memerlukan	waktu	yang	sangat	panjang.	Gambut	tumbuh	dengan	kecepatan	

antara	0-3	mm/tahun.	

Lahan	 gambut	 di	 Indonesia	 terdapat	 di	 dataran	 rendah	 dan	 dataran	 tinggi.	

Pada	 umumnya,	 lahan	 rawa	 gambut	 di	 dataran	 rendah	 terdapat	 di	 kawasan	 rawa	

pasang	 surut	 dan	 rawa	 pelembahan,	 terletak	 di	 antara	 dua	 sungai	 besar	 pada	

fisiografi/landform	 rawa	 belakang	 sungai	 (backswamp),	 rawa	 belakang	 pantai	

(swalle),	 dataran	 pelembahan	 (closed	 basin),	 dan	 dataran	 pantai	 (coastal	 plain).	

Lahan	rawa	gambut	di	dataran	tinggi	umumnya	terdapat	di	cekungan	(closed	basin)	

seperti	yang	terdapat	di	Rawa	Pening	(Jawa	Tengah),	Padang	Sidempuan	(Sumatera	

Utara),	dan	Danau	Sentarum,	Kapuas	Hulu	(Kalimantan	Barat).	Sebagian	besar	lahan	

rawa	gambut	terdapat	di	dataran	rendah	dan	hanya	sebagian	kecil	yang	terdapat	di	

dataran	tinggi.		

Bentukan-bentukan	 landform	 yang	 relatif	 sama	 atau	 mirip	 proses	

pembentukan	 dan	 dinamikanya	 disebut	 satuan	 (unit)	 fisiografi.	 Karakteristik	
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ekosistem	 gambut	 disebut	 sebagai	 “kesatuan	 hidrologis	 gambut”	 (KHG),	 yaitu	

ekosistem	gambut	 yang	 letaknya	berada	di	 antara	2	 (dua)	 sungai,	 di	 antara	 sungai	

dan	 laut,	 dan/atau	 pada	 rawa	 atau	 genangan	 air.	 Sementara	 itu,	 yang	 dimaksud	

dengan	 “ekosistem	 gambut”	 adalah	 tatanan	 unsur	 gambut	 yang	 merupakan	 satu	

kesatuan	 utuh	 menyeluruh	 dalam	 kesatuan	 hidrologis	 gambut	 yang	 saling	

mempengaruhi	dalam	membentuk	keseimbangan,	stabilitas,	dan	produktivitasnya.	

Sedangkan	 yang	 dimaksud	 dengan	 “karakteristik	 ekosistem	 gambut”	 adalah	

sifat	alamiah	gambut	yang	terdiri	atas	sifat	fisika,	kimia,	biologi,	dan	jenis	sedimen	di	

bawahnya,	 yang	 menentukan	 daya	 dukung	 kawasan	 ekosistem	 gambut	 sebagai	

media	 tumbuh,	 pemberi	 jasa	 lingkungan,	 pemilik	 keanekaragaman	 hayati,	 dan	

hidrotopografinya.	

Ciri-ciri	 gambut	 Indonesia	 umumnya	 memiliki	 kubah	 gambut	 besar	 dan	

berhutan	 (woody	 peat)	 mencakup	 lahan	 gambut	 rawa	 dan	 hutan	 yang	 luas	 dan	

berada	di	daerah	 lanskap	 rendah.	Terletak	 terutama	di	 antara	 sungai-sungai	besar.	

Lokasi	 gambut	 paling	 besar	 tersebar	 di	 Sumatra,	 Kalimantan,	 dan	 Papua.	 Gambut	

tropis	 Indonesia	merupakan	satu	ekosistem	penting	di	antara	ekosistem	lain	(high-

carbon	reservoir	ecosystem)	berkat	peran	vitalnya	sebagai	penampung	karbon	dan	air	

serta	daya	dukungnya	kepada	ekosistem	sungai	dan	pantai.		

1.2 Kondisi	Hidrologi	Gambut		

Kadar	 air	 tanah	gambut	berkisar	 antara	100	–	1.300%	dari	 berat	 keringnya	

(Mutalib	 et	 al.,	 1991).	Artinya	bahwa	gambut	mampu	menyerap	air	 sampai	13	kali	

bobotnya.	 Kadar	 air	 yang	 tinggi	 menyebabkan	 kerapatan	 bahan	 menjadi	 rendah,	

gambut	menjadi	lembek	dan	daya	menahan	bebannya	rendah	(Nugroho,	et	al.,	1997;	

Widjaja-Adhi,	 1997).	Kerapatan	bahan	 tanah	gambut	 lapisan	 atas	bervariasi	 antara	

0,1	sampai	0,2	g/cm3	 tergantung	pada	 tingkat	dekomposisinya.	Gambut	 fibrik	yang	

umumnya	berada	di	lapisan	bawah	memiliki	kerapatan	lebih	rendah	dari	0,1	g/cm3,	

tapi	gambut	pantai	dan	gambut	di	jalur	aliran	sungai	bisa	memiliki	kerapatan	bahan	

>	0,2	g/cm3	(Tie	and	Lim,	1991)	karena	adanya	pengaruh	tanah	mineral.	

Volume	gambut	akan	menyusut	bila	lahan	gambut	didrainase,	sehingga	terjadi	

penurunan	 permukaan	 tanah	 (subsidence).	 Selain	 karena	 penyusutan	 volume,	

subsiden	juga	terjadi	karena	adanya	proses	dekomposisi	dan	erosi.	Dalam	dua	tahun	

pertama	setelah	lahan	gambut	didrainase,	 laju	subsiden	bisa	mencapai	50	cm.	Pada	

tahun	 berikutnya	 laju	 subsiden	 sekitar	 2	 –	 6	 cm/tahun	 tergantung	 kematangan	

gambut	 dan	 kedalaman	 saluran	 drainase.	 Adanya	 subsiden	 bisa	 dilihat	 dari	 akar	

tanaman	yang	menggantung.	
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Rendahnya	kerapatan	gambut	menyebabkan	daya	menahan	atau	menyangga	

beban	(bearing	capacity)	menjadi	sangat	rendah.	Hal	ini	menyulitkan	beroperasinya	

peralatan	 mekanisasi	 karena	 tanahnya	 yang	 gembur.	 Gambut	 juga	 tidak	 bisa	

menahan	pokok	tanaman	tahunan	untuk	berdiri	tegak.	Tanaman	perkebunan	seperti	

karet,	kelapa	sawit	atau	kelapa	seringkali	doyong	atau	bahkan	roboh.	Pertumbuhan	

seperti	 ini	 dianggap	 menguntungkan	 karena	 memudahkan	 bagi	 petani	 untuk	

memanen	sawit.	

Sifat	 fisik	 tanah	 gambut	 lainnya	 adalah	 sifat	 mengering	 tidak	 balik	

(hydrophobic).	Gambut	yang	telah	mengering,	dengan	kadar	air	<100%	(berdasarkan	

berat),	 tidak	 bisa	 menyerap	 air	 lagi	 kalau	 dibasahi.	 Gambut	 yang	 mengering	 ini	

sifatnya	sama	dengan	kayu	kering	yang	mudah	hanyut	dibawa	aliran	air	dan	mudah	

terbakar	 dalam	 keadaan	 kering	 (Widjaja-Adhi,	 1988).	 Gambut	 yang	 terbakar	

menghasilkan	energi	panas	yang	lebih	besar	dari	kayu/arang	terbakar.	Gambut	yang	

terbakar	 juga	 sulit	 dipadamkan	 dan	 apinya	 bisa	 merambat	 di	 bawah	 permukaan	

sehingga	kebakaran	lahan	bisa	meluas	tidak	terkendali.		

Reklamasi	 gambut	 untuk	 pertanian	 tanaman	 tahunan	memerlukan	 jaringan	

drainase	makro	yang	dapat	mengendalikan	tata	air	dalam	satu	wilayah	dan	drainase	

mikro	untuk	mengendalikan	tata	air	di	tingkat	lahan.	Sistem	drainase	yang	tepat	dan	

benar	 sangat	 diperlukan	 pada	 lahan	 gambut,	 baik	 untuk	 tanaman	 pangan	maupun	

perkebunan.	 Sistem	drainase	 yang	 tidak	 tepat	 akan	mempercepat	 kerusakan	 lahan	

gambut.	

Salah	satu	komponen	penting	dalam	pengaturan	tata	air	lahan	gambut	adalah	

bangunan	 pengendali	 berupa	 pintu	 air	 di	 setiap	 saluran.	 Pintu	 air	 berfungsi	 untuk	

mengatur	muka	air	tanah	supaya	tidak	terlalu	dangkal	dan	tidak	terlalu	dalam.	

1.2.1 Kondisi	Ekologi	Gambut	

Hutan	rawa	gambut	merupakan	salah	satu	tipe	hutan	rawa	yang	mencirikan	

suatu	 ekosistem	 yang	 unik	 dan	 rapuh,	 baik	 dilihat	 dari	 segi	 habitat	 lahannya	 yang	

berupa	 gambut	 dengan	 kandungan	 bahan	 organik	 yang	 tinggi	 dengan	 ketebalan	

mulai	dari	kurang	dari	0,5	meter	sampai	dengan	kedalaman	lebih	dari	20	meter.		

Gambut	 tropis	 Indonesia	 mempunyai	 kekayaan	 flora	 dan	 fauna	 yang	 khas	

serta	mempunyai	nilai	ekologi	tinggi.	Dari	sekitar	258.650	spesies	pohon	tinggi	yang	

tercatat	 di	 dunia,	 sekitar	 13-15%	 (sekitar	 35.000-40.000	 spesies)	 terdapat	 di	

kawasan	ekosistem	gambut	Indonesia	(Osaki,	et	al,	2016).	Ada	tidak	kurang	dari	30-

122	jenis	spesies	pohon	dengan	diameter	10	sentimeter	dalam	setiap	1	hektar	lahan	

gambut	 rawa	 di	 Indonesia	 (C.	Posa,	S.	Wijedasa,	T.	Corlett,	2011).	 Terdapat	 pula	 35	
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spesies	 mamalia,	 150	 spesies	 burung,	 34	 spesies	 ikan	 terdapat	 di	 lahan	 gambut.	

Beberapa	fauna	merupakan	spesies	endemik	dan	dilindungi	oleh	IUCN	Red	List	sejak	

2012.	Seperti	di	antaranya	Buaya	Sinyulong,	Langur,	Orang	Utan,	Harimau	Sumatra	

dan	Beruang	Madu	 (WWF,	2009).	 Seluruh	kawasan	 gambut	 tropis	 dunia	mencakup	

luas	lahan	sekitar	42	juta	hektar	(ha)	dan	diperkirakan	menyerap	kira-kira	148	giga-

ton	karbon	(Osaki,	Tsuji,	Eds,	2016).	

	

Secara	 global,	 lahan	 gambut	 Indonesia	 menempati	 posisi	 keempat	 sebagai	

lahan	gambut	terluas	di	dunia	setelah	Kanada,	Rusia,	dan	Amerika	Serikat.	Indonesia	

memiliki	lahan	gambut	seluas	20	juta	ha,	Kanada	170	juta	ha,	Rusia	150	juta	ha,	dan	

Amerika	Serikat	40	juta	ha	(Agus	dan	Subiksa,	2008).	

Asia	 Tenggara	 menjadi	 kawasan	 pemilik	 lahan	 gambut	 tropis	 terbesar	 di	

dunia	 dengan	 luas	 56%	 dari	 total	 lahan	 gambut	 tropis	 dunia.	 Indonesia	 sendiri	

menyumbang	47%	dari	luas	lahan	gambut	tropis	dunia,	membuatnya	menjadi	negara	

pemilik	gambut	terbesar	di	kawasan	Asia	Tenggara.	

Lahan	 gambut	 mempunyai	 peran	 yang	 penting	 dalam	 menjaga	 dan	

memelihara	 keseimbangan	 lingkungan	 kehidupan	 baik	 sebagai	 reservoir	 air	 dan	

carbon	 storage.	 Selain	 itu	 gambut	 adalah	 pemilik	 keanekaragaman	 hayati	 yang	

endemik	dan	 khas.	 Sifat	 khas	 itu	 dipengaruhi	 oleh	 karakteristik	 dari	 lahan	 gambut	

yang	 merupakan	 ekosistem	 unik	 dengan	 pH	 asam,	 miskin	 hara,	 dan	 mengandung	

bahan	organik	yang	 tebal	dan	selalu	 terendam	air.	Kekhasan	 ini	hanya	mendukung	

Gambar	1-1	Sebaran	Gambut	di	Dunia	
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keberadaan	 flora	 dan	 fauna	 tertentu	 yang	 mampu	 beradaptasi	 dengan	 kondisi	

ekosistem	gambut.	Pusat	keanekaragaman	hayati	tertinggi	ekosistem	gambut	berada	

di	 Kalimantan	 (Myers	 et	 al	 2000).	 Peran	 gambut	 tropis	 dalam	 ekosistem	 sangat	

penting	 sebagai	 penyerap	 emisi	 dan	 penyimpan	 air	 namun	 sekaligus	 memiliki	

potensi	ancaman	serius	kepada	dunia	jika	tidak	dikelola	dengan	baik.	

Menurut	studi	Rainforest	Alliance,	ProForest,	WWF,	dan	IKEA	(2003),	kawasan	

hutan	 dengan	 potensi	 dan	 nilai	 konservasi	 tinggi	 adalah	 kawasan	 hutan	 yang	

memiliki	satu	atau	lebih	ciri-ciri	berikut:	

1) Kawasan	hutan	yang	mempunyai	konsentrasi	nilai-nilai	keanekaragaman	
hayati	yang	penting	secara	global,	regional	dan	lokal.	

2) Kawasan	hutan	yang	mempunyai	 tingkat	 lanskap	yang	 luas	yang	penting	
secara	 global,	 regional	 dan	 lokal,	 yang	berada	di	 dalam	atau	mempunyai	

unit	 pengelolaan,	 dimana	 sebagian	 besar	 populasi	 spesies,	 atau	 seluruh	

spesies	yang	secara	alami	ada	di	kawasan	tersebut	berada	dalam	pola-pola	

distribusi	dan	kelimpahan	alami.	

3) Kawasan	 hutan	 yang	 berada	 di	 dalam	 atau	 mempunyai	 ekosistem	 yang	
langka,	terancam,	atau	hampir	punah.	

4) Kawasan	hutan	yang	berfungsi	sebagai	pengatur	alam	dalam	situasi	yang	
kritis.	

5) Kawasan	 hutan	 yang	 sangat	 penting	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 dasar	
masyarakat	lokal.	

6) Kawasan	 hutan	 yang	 sangat	 penting	 untuk	 identitas	 budaya	 tradisional	
masyarakat	lokal.	

Dari	 keenam	 ciri-ciri	 tersebut	 dipahami	 semua	 ciri-cirinya	 terdapat	 di	

kawasan	 ekosistem	 hutan	 rawa	 gambut	 Indonesia	 baik	 di	 Sumatra,	 Kalimantan,	

maupun	 Papua.	 Peran	 ekologis	 lahan	 gambut	 sangat	 besar	 dan	 vital	 bagi	 hidup	

manusia.	Gambut	menyediakan	ruang	hidup	bagi	keanekaragaman	hayati.		

Lahan	gambut	hanya	meliputi	3%	dari	 luas	daratan	di	seluruh	dunia,	namun	

menyimpan	550	Gigaton	C	yang	tersimpan	pada	pada	biomassa	tanaman,	serasah	di	

bawah	hutan	 gambut,	 lapisan	 gambut	 dan	 lapisan	 tanah	mineral	 di	 bawah	 gambut	

(substratum).	 Dari	 berbagai	 simpanan	 tersebut,	 lapisan	 gambut	 dan	 biomassa	

tanaman	menyimpan	karbon	dalam	jumlah	tertinggi.	

Lahan	 gambut	 menyimpan	 karbon	 yang	 jauh	 lebih	 tinggi	 dibandingkan	

dengan	 tanah	mineral.	 Di	 daerah	 tropis	 karbon	 yang	 disimpan	 tanah	 dan	 tanaman	
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pada	 lahan	 gambut	 bisa	 lebih	 dari	 10	 kali	 karbon	 yang	 disimpan	 oleh	 tanah	 dan	

tanaman	pada	tanah	mineral	(Agus	dan	Subiksa,	2008).	

Emisi	 dan	 penambatan	 karbon	 pada	 lahan	 gambut	 berlangsung	 secara	

simultan,	namun	besaran	masing-masingnya	 tergantung	keadaan	alam	dan	 campur	

tangan	manusia.	Dalam	keadaan	hutan	alam	yang	pada	umumnya	jenuh	air	(suasana	

anaerob),	 penambatan	 (sekuestrasi)	 karbon	 berlangsung	 lebih	 cepat	 dibandingkan	

dengan	dekomposisi.	

Gas	rumah	kaca	(GRK)	utama	yang	keluar	dari	lahan	gambut	adalah	CO2,	CH4	

dan	 N2O.	 Emisi	 CO2	 jauh	 lebih	 tinggi	 dibandingkan	 dengan	 emisi	 CH4	 (walaupun	

dikalikan	dengan	global	warming	potentialnya	setinggi	23	kali	CO2)	dan	emisi	N2O.	

Dengan	demikian	data	emisi	CO2	sudah	cukup	kuat	untuk	merepresentasikan	emisi	

dari	 lahan	 gambut,	 apabila	 pengukuran	 GRK	 lainnya	 seperti	 CH4	 dan	 N2O	 sulit	

dilakukan.	Bentuk	intervensi	manusia	yang	sangat	mempengaruhi	fungsi	lingkungan	

lahan	 gambut	 adalah	 penebangan	 hutan	 gambut,	 pembakaran	 hutan	 gambut	 dan	

drainase	 untuk	 berbagai	 tujuan;	 baik	 untuk	 pertanian,	 kehutanan	 (hutan	 tanaman	

industri),	maupun	untuk	pemukiman.	

Konversi	hutan	dan	pengelolaan	 lahan	gambut,	 terutama	yang	berhubungan	

dengan	 drainase	 dan	 pembakaran,	 merubah	 fungsi	 lahan	 gambut	 dari	 penambat	

karbon	menjadi	sumber	emisi	GRK.	Lahan	hutan	yang	terganggu	(yang	kayunya	baru	

ditebang	 secara	 selektif)	 dan	 terpengaruh	 drainase,	 emisinya	 meningkat	 tajam,	

bahkan	 bisa	 lebih	 tinggi	 dibandingkan	 emisi	 dari	 lahan	 pertanian	 yang	 juga	

didrainase.	 Hal	 ini	 disebabkan	 oleh	 banyaknya	 bahan	 organik	 segar	 yang	 mudah	

terdekomposisi	pada	hutan	terganggu.	

Apabila	 biomassa	 tanaman	 hutan	 gambut	 terbakar,	 maka	 tidak	 hanya	

biomassa	tanaman	saja	yang	akan	terbakar,	tetapi	juga	beberapa	centimeter	lapisan	

gambut	 bagian	 atas	 yang	 berada	 dalam	 keadaan	 kering.	 Lapisan	 gambut	 ini	 akan	

rentan	kebakaran	apabila	muka	air	tanah	lebih	dalam	dari	30	cm.	Pada	tahun	El-Nino	

seperti	 tahun	 1997	 dan	 tahun	 2015,	 muka	 air	 tanah	 menjadi	 lebih	 dalam	 karena	

penguapan	 sehingga	 lapisan	 atas	 gambut	 menjadi	 sangat	 kering.	 Dalam	 keadaan	

demikian	 kebakaran	 gambut	 dapat	mencapai	 ketebalan	 50	 cm	 (Page	 et	 al.,	 2002).	

Dalam	keadaan	ekstrim	ini	bara	api	pada	tanah	gambut	dapat	bertahan	berminggu-

minggu.	 Untuk	 tahun	 normal	 Hatano	 (2004)	 memperkirakan	 kedalaman	 gambut	

yang	terbakar	sewaktu	pembukaan	hutan	sedalam	15	cm.	Apabila	kandungan	karbon	

gambut	rata-rata	adalah	50	kg/m3	maka	dengan	terbakarnya	15	cm	lapisan	gambut	

akan	teremisi	sebanyak	75	ton	C/ha	atau	ekivalen	dengan	275	ton	CO2/ha.	
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Selain	 peran	 ekologisnya	 yang	 vital,	 posisi	 sebagian	 areal	 gambut	 Indonesia	

juga	 memiliki	 peran	 strategis	 dalam	 konteks	 ketahanan	 dan	 pertahanan	 negara.	

Peran	 strategis	 lahan	 gambut	 tersebut	 terutama	 di	 Kabupaten	 Kepulauan	 Meranti	

(Riau)	yang	berbatasan	laut	dengan	Singapura	dan	Malaysia	di	Selat	Malaka.	Sebagai	

ujung	tombak	dan	penanda	perbatasan	negara,	kawasan	gambut	Kepulauan	Meranti	

memainkan	 peran	 cukup	 penting	 dan	 strategis	 dalam	 pertahanan	 sosial	 dan	

ekonomi.		

Pemerintah	dan	masyarakat	di	Kepulauan	Meranti	telah	berhasil	merestorasi	

kawasan	gambut	dengan	melibatkan	masyarakat	melalui	program	perkebunan	sagu	

di	 lahan	 gambut	 dan	memberikan	 dampak	 ekonomi	 yang	 penting.	 Pemerintah	 dan	

masyarakat	Meranti	telah	memberi	inspirasi	bagaimana	menjaga	Kepulauan	Meranti	

sebagai	 kawasan	 gambut	 dan	 sekaligus	 sebagai	 pulau	 terdepan	 Indonesia	 dengan	

mengutamakan	pertahanan	ekologi	dan	sosial	 ekonomi	yang	berkelanjutan	 sebagai	

bentuk	 lain	 pertahanan	 kedaulatan	 negara	 selain	 pertahanan	 dengan	 pendekatan	

militeristik	dan	legalistik.					

Secara	 umum	 pertahanan	 dan	 daya	 dukung	 ekologi	 di	 kawasan	 gambut	

Indonesia	 mengalami	 tantangan	 serius	 dan	 pelik	 hanya	 disebabkan	 kondisi	

perubahan	iklim	seperti	El	Nino	dan	jadwal	musim	kemarau	dan	hujan	yang	kian	tak	

menentu	dan	tak	teratur.	Hal	ini	tentu	saja	diperparah	oleh	budidaya	pertanian	dan	

perkebunan	monokultur	berskala	 industri	yang	masif,	eksploitatif,	dan	penuh	kanal	

yang	akibatnya	rentan	kekeringan.		

Kerusakan	ekologi	lahan	gambut	di	Indonesia	secara	umum	telah	disebabkan	

dua	 kegiatan	 utama:	 drainase	 terbuka	 dan	 kebakaran	 lahan.	 Perubahan	 terhadap	

sifat	alamiah	lahan	gambut	menciptakan	kerugian	ekologis	yang	besar.	Pemanfaatan	

yang	 mengabaikan	 sifat	 alamiah	 lahan	 gambut	 akan	 membuat	 gambut	 kering	 dan	

sangat	mudah	terbakar.	
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Gambar	1-2	Kebakaran	Lahan	Indonesia	2015	

Kerusakan	ekosistem	gambut	dapat	berdampak	pada	lingkungan	setempat	(in	

situ)	 maupun	 lingkungan	 sekelilingnya	 (ex	 situ)	 dalam	 satu	 satuan	 hidrologis.	

Kejadian	banjir	di	hilir	DAS	merupakan	salah	satu	dampak	dari	rusaknya	ekosistem	

gambut.	 Deforestasi	 hutan	 dan	 penggunaan	 lahan	 gambut	 untuk	 sistem	 pertanian	

yang	 memerlukan	 drainase	 dalam	 (>	 30	 cm)	 serta	 pembakaran	 atau	 kebakaran	

menyebabkan	emisi	CO2	menjadi	sangat	tinggi.		

	

Sumber	data	:	Kebakaran	Hutan	dan	Lahan	2015-KLHK	
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Kondisi	 umum	 pengelolaan	 kawasan	 gambut	 di	 Indonesia	 menggambarkan	

kurangnya	 pemahaman,	 pengetahuan,	 dan	 pemanfaatan.	 Gambaran	 tersebut	

terutama	terjadi	dalam	hal	kurangnya	pengetahuan	tentang	kekhasan,	kompleksitas,	

dan	 kerentanan	 dari	 ekosistem	 gambut	 serta	 pertautan	 alamiah	 antara	 gambut,	

keanekaragaman	 hayati,	 karbon,	 dan	 air.	 Restorasi	 vegetasi	 sangat	 dibutuhkan	

dengan	 tujuan	 untuk	mengembalikan	 tutupan	 vegetasi	 ekosistem	 gambut	 sehingga	

menyerupai	struktur	dan	fungsi	ekosistem	gambut	sebagaimana	aslinya.	

1.2.2 Kondisi	Sosial	Ekonomi	Kawasan	Gambut	

Meski	dikaruniai	sumber	daya	yang	 luas,	kondisi	sosial	ekonomi	di	kawasan	

gambut	 Indonesia	 secara	 umum	 mewakili	 gambaran	 “resource	 curse”	 yang	 kerap	

digunakan	oleh	para	antropolog	pembangunan	dan	ekologi.	Yang	dimaksud	dengan	

“resource	curse”	adalah	sebuah	konsep	yang	menjelaskan	mengapa	negara	yang	kaya	

dengan	 sumber	 daya	 alam	 seperti	 Indonesia	 lebih	 sering	 tumbuh	 menjadi	 miskin	

justru	saat	begitu	sibuk	melayani	kepentingan	komoditas	pasar	dunia	dari	era	kayu	

1980-2005	 hingga	 kini	 perkebunan	 kelapa	 sawit	 sejak	 2005	 hingga	 sekarang	 (Van	

Klinken,	2008;	Rosser,	2007;	Ross,	2003).	

	
	1-3	Cadangan	Karbon	Gambut	Indonesia	
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Kajian	 antropologi	 terhadap	 kawasan	 gambut	 tropis	 di	 Asia	 Tenggara	 dan	

terutama	di	Indonesia	menunjukkan	perubahan	cara	manusia	dalam	memperlakukan	

lahan	 gambut.	 Terjadi	 intensitas	 konversi	 lahan	 gambut	menjadi	 perkebunan	 skala	

industri	 terutama	 kelapa	 sawit	 dengan	 pertumbuhan	 konversi	 yang	 tercepat	 di	

kawasan	 (Peluso	 and	 Lund,	 2011:	 672).	 Kelapa	 sawit	 merupakan	 komoditas	

primadona	yang	mendominasi	pemanfaatan	lahan,	yaitu	dari	0,6	juta	ha	menjadi	6,3	

juta	ha	pada	2006.	Kemudian	meningkat	pesat	pada	2012	menjadi	9,07	juta	ha	(BPS,	

2006,	Ditjen	Perkebunan,	2013).		

Sebagai	 contoh	 di	 Provinsi	 Riau	 saja,	 sejak	 tahun	 1982	 sampai	 2007	 telah	

dikonversi	seluas	1,83	juta	hektar	atau	57%	dari	luas	total	hutan	gambut.	Pada	tahun	

2009,	 kebijakan	 pemerintah	 Indonesia	 kembali	 mengkonversi	 2	 juta	 hektar	 lahan	

gambut	 untuk	 perkebunan	 kelapa	 sawit.	 Laju	 konversi	 gambut	 meningkat	 dengan	

cepat,	 sedangkan	 untuk	 lahan	 non-gambut	 peningkatannya	 relatif	 lambat	 (WWF,	

2008).		

Kebakaran	 kawasan	 gambut	 Indonesia	 menjadi	 penyumbang	 emisi	 karbon	

terbesar	 ke	 atmosfer	 dan	 memberikan	 dampak	 sosial	 dan	 ekologi	 yang	

mengkhawatirkan	 (Miettinen	 and	 Liew,	 2010).	 Kondisi	 mengkhawatirkan	 pada	

ekosistem	 gambut	 terjadi	 karena	 kurangnya	 pemahaman	 dan	 data	 serta	

meningkatnya	kebutuhan	lahan,	mengakibatkan	kawasan	gambut	Indonesia	menjadi	

objek	 massif	 dan	 intensif	 untuk	 areal	 pertanian	 dan	 perkebunan	 dengan	

penggunaaan	dan	alih	fungsi	lahan	secara	besar-besaran	untuk	melayani	kebutuhan	

industri	dan	pasar	terutama	dalam	satu	dasawarsa	ini.	

Pengelolaan	 lahan	 gambut	 yang	 lebih	 bersandar	 pada	 nilai	 ekonomi	 jangka	

pendek	 akan	 cenderung	 memihak	 kepada	 pemilik	 modal,	 dan	 dengan	 mudah	

memarginalkan	 hak-hak	 masyarakat	 serta	 mereka	 yang	 kondisi	 mata	

pencahariannya	sangat	bergantung	dari	sehatnya	fungsi	ekologi	lahan	gambut	untuk	

pemenuhan	kebutuhan	berkelanjutan.	

Sejarah	 pemanfaatan	 lahan	 gambut	 untuk	 pertanian	 di	 Indonesia	 terbilang	

cukup	 panjang.	 Pemanfaatan	 gambut	 untuk	 pertanian	 dimulai	 dari	 keberhasilan	

penduduk	 asli	 bercocok	 tanam	 di	 lahan	 gambut	 untuk	 kebutuhan	 pangan,	 buah-

buahan	dan	komoditas	lain.		

Sejumlah	 praktik-praktik	 terbaik	 di	 masyarakat	 tentang	 bagaimana	

mengembangkan	budidaya	di	lahan	gambut	secara	lestari	sudah	lama	dikenal.	Sistem	

paludikulutur	 tradisional	 dimaksudakan	 agar	 lahan	 gambut	 tetap	 sesuai	 karakter	

aslinya	 dengan	menanam	 vegetasi	 khas	 rawa	 gambut/endemic,	 atau	 vegetasi	 yang	

tetap	 produktif	 pada	 kondisi	 lahan	 basah.	 Produk-produk	 paludikultur	 dapat	
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menyediakan	komoditas	yang	meliputi	pangan,	pakan,	serat	dan	bahan	bakar,	serta	

bahan	 baku	 industri.	 Namun	 demikian,	 pola	 budidaya	 dengan	 menerapkan	 model	

paludikultur	 yang	 mengandalkan	 masyarakat	 lokal	 (people	 farming)	 pada	

kenyataannya	semakin	tertinggal	oleh	model	pertanian	atau	perkebunan	skala	besar	

(corporate	 farming).	 Sampai	 satu	 dasawarsa	 belakangan	 ini	 lahan	 gambut	 lebih	

banyak	dikelola	oleh	perusahaan	skala	besar	yang	melakukan	kegiatan	perkebunan	

kayu	dan	kelapa	sawit	(Dedi	Nursyamsi,	et.al,	Springer,	2016).	

Studi	 sosial-ekonomi	 yang	 memperhatikan	 aspek	 keberlanjutan	 dan	 jasa	

ekologis	di	 lahan	gambut	menggambarkan	keadaan	bahwa	hampir	 semua	kawasan	

gambut	 Indonesia	 telah	 telanjur	 dimanfaatkan	 sedemikian	 rupa	 untuk	 kegiatan	

perkebunan	 dan	 budi	 daya	 komersial	 (Kobayashi	dan	Segah,	2016).	 Lahan	 gambut	

memiliki	 fungsi	 ekonomi,	 hanya	 saja	 pengelolaan	 lahan	 gambut	 perlu	 dilakukan	

secara	bijaksana	dan	hati-hati	karena	ekosistem	gambut	merupakan	suatu	ekosistem	

yang	mudah	 rapuh,	 sehingga	 jika	 pengelolaan	 tidak	 dilakukan	 secara	 benar,	 hutan	

dan	lahan	gambut	tersebut	tidak	akan	lestari.	

Pengelolaan	kawasan	gambut	yang	tidak	bijaksana	telah	pula	mengakibatkan	

konflik	 lahan.	 Masalah-masalah	 konflik	 lahan	 di	 kawasan	 gambut	 terjadi	 terutama	

penyebabnya	karena	ketidakjelasan	 tata-batas	kawasan	hutan	dan	perkebunan	dan	

kurangnya	pemerataan	penguasaan	 tanah.	Dalam	beberapa	 kajian,	 konflik	 lahan	di	

kawasan	 gambut	 justru	 tidak	 terjadi	 ketika	 pengelolaan	 lahan	 melibatkan	

masyarakat	(M.	Osaki	et	al,	Springer,	2016).	
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Tabel	1-1	Lokasi	Lahan	Gambut	dan	Tingkat	Kemiskinan	

Pembangunan	 berbasis	 eksploitasi	 sumber	 daya	 alam	 yang	 ekspansif	

mendorong	 konflik	 tenurial.	 Kehidupan	 masyarakat	 lokal	 terdesak,	 minim	

pengakuan	 hak	 dan	 terjadi	 ketimpangan	 akses	 terhadap	 sumberdaya.	 Bias	

kepentingan	 dalam	 alokasi	 sumberdaya	 alam	 dan	 perizinan	 mengarah	 pada	

kemunculan	konflik	yang	berkepanjangan	dan	bereskalasi.		

Wilayah	ekosistem	gambut	 identik	dengan	 tanah	miskin	hara	dan	 tergenang	

air	setiap	tahun,	kerap	memaksa	masyarakat	sekitar,	yang	tidak	terbiasa	atau	belum	

mendapat	 dukungan	 Pemerintah	 untuk	 menerapkan	 budidaya	 yang	 sesuai,	

cenderung	mempertahankan	hidupnya	hanya	dengan	 sekadar	berburu,	menangkap	

ikan,	 dan	 menebang	 kayu	 (illegal	 logging).	 Untuk	 kondisi	 saat	 ini,	 aktivitas	 illegal	

logging	 berkurang	 disebabkan	 telah	 habisnya	 pohon-pohon	 komersial	 di	 sekitar	

lokasi	 gambut.	 Selain	 itu,	 berkurangnya	 illegal	logging	 juga	 disebabkan	 oleh	makin	

meningkatnya	 kesadaran	 masyarakat,	 sebagai	 hasil	 dari	 kegiatan	 penyuluhan	 dan	

bimbingan	yang	telah	dilakukan	berbagai	pihak	serta	dari	dampak	yang	telah	mereka	

rasakan	 langsung,	 baik	 berupa	menyusutnya	 produk	 hutan	maupun	 bencana	 alam	

yang	menimpa	mereka	yang	mengakibatkan	kondisi	masyarakat	di	kawasan	gambut	

relatif	miskin	dan	terbelakang.	

Kebijakan	 konversi	 lahan	 gambut	 untuk	 kegiatan	 pemukiman	 dan	

persawahan	 skala	 besar	 pernah	 dilakukan	 oleh	 Pemerintah	 Indonesia	 melalui	

Lokasi	Pulau	
Luas	Gambut	

(Ha)	

Jumlah	Kabupaten	

Jumlah	Desa	

dalam	Kawasan	

Gambut	

Kemiskinan	

>	Rata-rata	

Kemiskinan	

Nasional	

Kemiskinan	

<	Rata-rata	

Nasional	

Sumatera	 5,965,220	 16	 25	 5.011	

Kalimantan	 5,036,164	 2	 25	 2.990	

Papua	 4,931,054	 20	 -	 2.464	

Indonesia	

(total)	
15,932,438	 38	 50	 10.465	

Sumber:	

1. Data	luas	gambut	(Kementerian	Lingkungan	Hidup	dan	Kehutanan	RI	dan	Kementerian	Pertanian,	2016)	

2. Data	jumlah	kabupaten	dan	jumlas	desa	(diolah	dari	PMD	Kemendagri,	2010)	

3. Jika	lahan	gambut	di	Provinsi	Aceh,	Sumatra	Utara,	Sumatra	Barat,	Bengkulu,	dan	Kalimantan	Timur	

diperhitungkan	maka	luas	total	lahan	gambut	Indonesia	sekitar	21	juta	ha	(Agus	dan	Subiksa,	2008)	
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“Proyek	 Lahan	 Gambut	 Sejuta	 Hektar”.	 Proyek	 ini	 akhirnya	 dihentikan	 karena	

terbukti	 memberikan	 dampak	 kerusakan	 lingkungan	 yang	 sangat	 besar.	 Pada	

awalnya	 program	 di	 era	 Presiden	 Soeharto	 itu	 bertujuan	 sebagai	 pengamanan	

pangan	 nasional,	 tetapi	 dalam	 pelaksanaannya	 dinilai	 gagal	 karena	 menimbulkan	

berbagai	 permasalahan	 baik	 teknis,	 sosial,	 ekonomi,	 budaya	 maupun	 lingkungan	

ekologis.		

Selain	 alih	 fungsi	 lahan	 gambut	 yang	 tidak	 bijaksana,	 kegiatan	 land	clearing	

menggunakan	api	menjadi	penyebab	utama	terjadinya	kebakaran	gambut	1997	dan	

polusi	 asap	di	Kalimantan	Tengah	 (Rieley,	et.al.	2002).	Kemudian	pembuatan	kanal-

kanal	 untuk	 pengairan	 telah	 mendorong	 terjadinya	 pengeringan	 gambut	 yang	

berlebihan	 di	 saat	musim	 kemarau.	 Ekosistem	 rawa	 gambut	 rusak	 dan	mengalami	

penurunan	 permukaan	 air	 dengan	 adanya	 saluran-saluran	 drainase	 yang	 yang	

kurang	 diperhitungkan	 dan	 mengakibatkan	 kekeringan,	 dan	 sebaliknya	 di	 musim	

penghujan	mengakibatkan	kebanjiran.		

Kondisi	 ekosistem	 lahan	 gambut	 di	 Indonesia	 pada	 umumnya	 sudah	

mengalami	 degradasi	 dengan	 modal	 sosial	 yang	 terus	 menyusut.	 Terutama	

disebabkan	 oleh	 kegiatan-kegiatan	 pertanian,	 perkebunan	 dan	 industri	 kehutanan	

skala	 besar	 beserta	 jaringan-jaringan	 kanalnya	 dan	 pembakaran	 hutan	 dan	 lahan	

gambut.	Contohnya	di	Sumatera,	lahan	gambut	rusak	seluas	2,6	juta	ha	atau	sebesar	

37%	dari	total	gambut	Indonesia.	Di	Kalimantan	Tengah	lahan	gambut	rusak	akibat	

pengembangan	 lahan	 mencapai	 sekitar	 1	 juta	 ha.	 Selain	 itu,	 cepatnya	 perubahan	

sosial-ekonomi	 beriringan	 dengan	 proyek-proyek	 pembangunan	 yang	

mengesampingkan	 partisipasi	 dan	 keswadayaan	 masyarakat	 desa.	 Model	

pengelolaan	lahan	gambut	yang	berorientasi	pada	pemenuhan	komoditas	pasar	dan	

memerlukan	lahan	luas	serta	kanalisasi	seperti	perkebunan	kelapa	sawit,	telah	turut	

serta	mengubah	 pola-pola	 budidaya	masyarakat	 di	 lahan	 gambut	 yang	 sebenarnya	

telah	 menerapkan	 budidaya	 yang	 lebih	 lestari.	 	 Pengelolaan	 ekosistem	 gambut	 di	

Indonesia	 dapat	 dinilai	 cenderung	 parsial	 dan	 eksploitatif.	 Pemanfaatannya	 lebih	

banyak	 hanya	 untuk	 kepentingan	 ekonomi	 jangka	 pendek	 tanpa	 pemahaman	 yang	

baik	 tentang	 ekosistem	 gambut.	 Hal	 ini	 dapat	 terlihat	 pada	 kondisi	 tata	 kelola	

hidrologis	 lahan	 gambut	 yang	 tak	 memperhatikan	 sifat	 alamiah	 dan	 karakteristik	

ekosistem	gambut	yang	senantiasa	menuntut	kondisi	lahan	yang	basah.	
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1.3 Potensi	dan	Permasalahan	

1.3.1 Potensi	

Sebagian	 besar	 lahan	 gambut	 masih	 berupa	 tutupan	 hutan	 dan	 menjadi	

habitat	 bagi	 berbagai	 spesies	 fauna	 dan	 tanaman	 langka.	 Lebih	 penting	 lagi,	 lahan	

gambut	menyimpan	karbon	(C)	dalam	jumlah	besar.	Gambut	 juga	mempunyai	daya	

menahan	 air	 yang	 tinggi	 sehingga	 berfungsi	 sebagai	 penyangga	 hidrologi	 areal	

sekelilingnya.	 Konversi	 lahan	 gambut	 akan	 mengganggu	 semua	 fungsi	 ekosistem	

lahan	gambut	tersebut.	Dalam	keadaan	hutan	alami,	lahan	gambut	berfungsi	sebagai	

penambat	(sequester)	karbon	sehingga	berkontribusi	dalam	mengurangi	gas	rumah	

kaca	 di	 atmosfer,	walaupun	 proses	 penambatan	 berjalan	 sangat	 pelan	 setinggi	 0-3	

mm	gambut	per	 tahun	(Parish	et	al.,	2007)	atau	setara	dengan	penambatan	0-5,4	 t	

CO2/ha/tahun	 (Agus,	 2009).	 Apabila	 hutan	 gambut	 ditebang	 dan	 didrainase,	maka	

karbon	 tersimpan	pada	gambut	mudah	teroksidasi	menjadi	gas	CO2	(salah	satu	gas	

rumah	kaca	terpenting).	Selain	itu	lahan	gambut	juga	mudah	mengalami	penurunan	

permukaan	 (subsiden)	 apabila	 hutan	 gambut	 dibuka.	 Oleh	 karena	 itu	 diperlukan	

kehati-hatian	 dan	 perencanaan	 yang	 matang	 apabila	 akan	 mengkonversi	 hutan	

gambut.	 Perencanaan	 harus	 mengacu	 pada	 hasil	 studi	 yang	 mendalam	 mengenai	

karakteristik	gambut	setempat	dan	dampaknya	bila	hutan	gambut	dikonversi.	

Keterbatasan	 lahan	 produktif	 menyebabkan	 ekstensifikasi	 pertanian	

mengarah	 pada	 lahan-lahan	 marjinal.	 Lahan	 gambut	 adalah	 salah	 satu	 jenis	 lahan	

marjinal	 yang	 dipilih,	 terutama	 oleh	 perkebunan	 besar,	 karena	 relatif	 lebih	 jarang	

penduduknya	sehingga	kemungkinan	konflik	tata	guna	lahan	relatif	kecil.	

Sesuai	dengan	arahan	Departemen	Pertanian	(BB	Litbang	SDLP,	2008),	lahan	

gambut	 yang	 dapat	 dimanfaatkan	 untuk	 tanaman	pangan	 disarankan	 pada	 gambut	

dangkal	(<	100	cm).	Dasar	pertimbangannya	adalah	gambut	dangkal	memiliki	tingkat	

kesuburan	 relatif	 lebih	 tinggi	 dan	 memiliki	 risiko	 lingkungan	 lebih	 rendah	

dibandingkan	gambut	dalam.	
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Lahan	gambut	dengan	kedalaman	1,4	-	2	m	tergolong	sesuai	marjinal	untuk	berbagai	

jenis	tanaman	pangan.	Faktor	pembatas	utama	adalah	kondisi	media	perakaran	dan	

unsur	 hara	 yang	 tidak	 mendukung	 pertumbuhan	 tanaman.	 Tanaman	 pangan	 yang	

mampu	beradaptasi	 antara	 lain	 padi,	 jagung,	 kedelai,	 ubikayu,	 kacang	 panjang	 dan	

berbagai	 jenis	 sayuran	 lainnya.	 Budidaya	 tanaman	 pangan	 di	 lahan	 gambut	 harus	

menerapkan	 teknologi	 pengelolaan	 air,	 yang	 disesuaikan	 dengan	 karakteristik	

gambut	dan	jenis	tanaman.	

Gambut	dengan	ketebalan	2-3	m	tidak	sesuai	untuk	tanaman	tahunan	kecuali	

jika	 ada	 sisipan/pengkayaan	 lapisan	 tanah	 atau	 lumpur	 mineral	 (Djainudin	 et	 al.,	

2003).	 Gambut	 dengan	 ketebalan	 >3m	 diperuntukkan	 sebagai	 kawasan	 konservasi	

sesuai	 dengan	 Keputusan	 Presiden	 No.	 32/1990.	 Hal	 ini	 disebabkan	 kondisi	

lingkungan	 lahan	 gambut	 dalam	 yang	 rapuh	 (fragile)	 apabila	 dikonversi	 menjadi	

lahan	pertanian.	

Perluasan	pemanfaatan	 lahan	gambut	meningkat	pesat	di	beberapa	propinsi	

yang	 memiliki	 areal	 gambut	 luas,	 seperti	 Riau,	 Kalimantan	 Barat	 dan	 Kalimantan	

Tengah.	 Antara	 tahun	 1982	 sampai	 2007	 telah	 dikonversi	 seluas	 1,83	 juta	 ha	 atau	

57%	dari	 luas	total	hutan	gambut	seluas	3,2	 juta	ha	di	Provinsi	Riau.	Laju	konversi	

lahan	 gambut	 cenderung	 meningkat	 dengan	 cepat,	 sedangkan	 untuk	 lahan	 non	

gambut	peningkatannya	relatif	lebih	lambat	(WWF,	2008).	

Ekosistem	lahan	gambut	sangat	penting	dalam	sistem	hidrologi	kawasan	hilir	

suatu	DAS	karena	mampu	menyerap	air	sampai	13	kali	lipat	dari	bobotnya.	Selain	itu,	

kawasan	 gambut	 juga	merupakan	 penyimpan	 cadangan	 karbon	 yang	 sangat	 besar,	

baik	di	atas	maupun	di	bawah	permukaan	tanah.		
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Sumber	data:	Gambut	 Skala	 1:250.000-BBSDLP,	Kebakaran	Hutan	dan	Lahan	2015-Kementerian	Lingkungan	Hidup	Dan	Kehutanan,	

Indikatif	 Kubah	 Gambut	 Skala	 1:250.000-Kementerian	 Lingkungan	 Hidup	 Dan	 Kehutanan,	 Penutup	 Lahan	 2015-Kementerian	

Lingkungan	Hidup	Dan	Kehutanan,	Peta	Rupa	Bumi	Skala	1:250.000-Badan	Informasi	Geospasial	

	

Gambar	1-4	Lokasi	Restorasi	Gambut	di	Indonesia	

1.3.2 Permasalahan	

Permasalahan	 utama	 kerusakan	 ekosistem	 gambut	 di	 Indonesia	 adalah	

lemahnya	 konsolidasi	 untuk	 mengarusutamakan	 kebijakan	 pengelolaan	 ekosistem	

gambut	yang	berkelanjutan	dan	memperhatikan	kekhasan	ekosistem	gambut	sebagai	

ekosistem	yang	berharga	sekaligus	rapuh.	Dari	sisi	kebijakan,	perlindungan	terhadap	

kawasan	 gambut	muncul	 dalam	Keppres	No	32	Tahun	1990	 sebagai	 kawasan	yang	

memberikan	 perlindungan	 kepada	 kawasan	 bawahannya.	 Kemudian	 muncul	 pula	

Keppres	No	80	 tahun	1999	 tentang	Pedoman	Umum	Perencanaan	dan	Pengelolaan	

Kawasan	 Pengembangan	 Lahan	 Gambut	 di	 Kalimantan	 Tengah,	 kemudian	 juga	

terdapat	 Instruksi	 Presiden	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 2	 Tahun	 2007	 tentang	

Percepatan	Rehabilitasi	 dan	Revitalisasi	Kawasan	Pengembangan	Lahan	Gambut	di	

Kalimantan	Tengah.			

Kawasan	 gambut	 Indonesia	 umumnya	 menjadi	 pilihan	 akhir	 dari	 berbagai	

upaya	 pemanfaatan	 lahan,	 hutan	 dan	 kebun	 yang	 berbasis	 kanal	 (drainage-based	

agriculture)	 yang	 dikelola	 tanpa	 memperhatikan	 KHG	 dan	 karenanya	 membuat	

fungsi	 ekosistem	 gambut	 tak	 mampu	 lagi	 menjamin	 prinsip	 keberlanjutan.	

Kerusakannya	melaju	begitu	 cepat	 lebih	dari	 kemampuan	 ilmu	pengetahuan	untuk	

memahaminya	 (Dommain	et	 al,	 2015).	 Saluran	kanal	 semula	dibangun	dengan	niat	
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untuk	 mengeringkan	 air	 di	 lahan	 gambut	 agar	 gambut	 dapat	 ditanami.	 Tetapi	

pembuatan	 kanal	 justru	mengakibatkan	 dampak	 berupa	 amblesan	 atau	 penurunan	

permukaan	 air	 dan	 tanah	 akibat	 saluran-saluran	 drainase	 terbuka	 yang	

mengakibatkan	 kekeringan	 dan	 kebakaran,	 dan	 sebaliknya	 di	 musim	 penghujan	

terjadi	kebanjiran.	

Pembangunan	 sumberdaya	 lahan	 yang	 sangat	 ekspansif	 mendorong	 laju	

konflik	 tenurial	 yang	 sering	kali	 berasosiasi	 dengan	pembakaran	 lahan	di	 kawasan	

gambut.	Situasi	kebakaran	yang	berulang	dan	meluas	di	 lahan	gambut	di	 Indonesia	

umumnya	dilatari	 keributan	dan	perselisihan	 soal	 konflik	 lahan	antara	masyarakat	

adat	dan	warga	dengan	dengan	pemilik	konsesi.	Kegiatan	 lain	 seperti	 land	clearing	

dan	 perambahan	 dengan	 cara	 membakar	 sering	 pula	 menjadi	 penyebab	 utama	

terjadinya	kebakaran	gambut.		

Sebagai	 konsekuensinya,	 kebakaran	 kawasan	 gambut	 Indonesia	 menjadi	

penyumbang	emisi	karbon	terbesar	ke	atmosfer	dan	memberikan	dampak	sosial	dan	

ekologi	yang	mengkhawatirkan.	Hal	ini	mengakibatkan	perhatian	internasional	yang	

serius	 dan	 dapat	 berdampak	 pada	 tekanan	 politik	 internasional	 bahkan	 boikot	

internasional	jika	Indonesia	tidak	mengelola	gambut	dengan	berkelanjutan.		

Perubahan	iklim	akan	membuat	kondisi	ekologi	kawasan	gambut	di	Indonesia	

bertambah	 kritis.	 Siklus	 kebakaran	 lahan	 dan	 hutan	 yang	 semakin	 sering	

meningkatkan	emisi	gas	rumah	kaca	dan	memberi	dampak	pada	eskalasi	perubahan	

iklim	 pada	 akhirnya	 akan	 kembali	 memperburuk	 kondisi	 lahan	 gambut.	 Namun	

dunia	 juga	 sangat	 bergantung	 dengan	 pengelolaan	 Indonesia	 terhadap	 ekosistem	

gambutnya.	 Peran	 ekosistem	 gambut	 Indonesia	 sangat	 penting	 untuk	 memberi	

peluang	 Indonesia	 berkontribusi	 besar	 dalam	 jasa	 lingkungan;	 sebagai	 penyimpan	

karbon,	 biorespecting,	 penyimpan	 air	 dan	 pada	 gilirannya	 eksosistem	 gambut	 bisa	

menjadi	sumber	pengetahuan,	dan	eco-tourism.		

1.4 Analisis	 Kekuatan,	 Kesempatan,	 Ancaman	 dan	 Kelemahan	
(SWOT	Analysis)	

Seluruh	potensi	dan	permasalahan	yang	diuraikan	di	atas	dan	yang	dijabarkan	

dalam	analisis	SWOT	pada	Tabel	1-2	yang	menjadi	sumber	bagi	penyusunan	strategi	
BRG	dalam	mencapai	tujuannya.	
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Tabel	1-2	Matriks	Analisis	SWOT	

Strength	 Opportunity	
1. Ada	 political	 will	 yang	 kuat	 dari	

Presiden	untuk	merestorasi	gambut.	

2. Peraturan	 perundangan	 yang	

memiliki	dasar	hukum	tetap.	

3. Kemampuan	 untuk	 merestorasi	

sudah	dimiliki.	

4. Dukungan	 publik	 nasional,	 dan	

masyarakat	internasional.		

	

1. Manfaat	 jasa	 lingkungan	 dan	

bioprospecting.	

2. Isu	 global	 perubahan	 iklim	 karena	
kawasan	gambut	menyimpan	karbon.	

3. Pengendali	dan	penyimpan	air.	
4. Pertanian	Paludikultur.	

Weakness	 Threat	
1. Pemanfaatan	 belum	 didukung	 hasil	

riset	yang	memadai.	

2. Tata	ruang	yang	belum	selesai.	
3. Pemanfaatan	 gambut	 masih	 bersifat	

parsial	dan	sektoral	 (belum	berbasis	

KHG).		

4. Lemahnya	 penerapan	 peraturan	

perundangan	 dan	 pen,	 kurang	

sinkron,	 termasuk	 penegakan	

hukum.	

5. Pengelolaan	gambut	yang	lestari	oleh	
masyarakat	 belum	 terdokumentasi	

dengan	baik.	

1. Bahaya	kebakaran.	
2. Perambahan	 lahan	 di	 kawasan	

konservasi.		

3. Konflik	tenurial.	
4. Amblasan	(subsidence)	dan	banjir.		
5. Politik	 luar	 negeri,	 perdagangan	

dunia	berbasis	keberlanjutan	sumber	

daya	 dan	 perjanjian	 internasional	

(keanekaragaman	 hayati	 dan	

perubahan	iklim).	
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Gambar	1-5	Peran	Pemangku	Kepentingan	BRG	

Mengelola	 gambut	 memerlukan	 pengetahuan	 dan	 data	 yang	 memadai.	

Ekosistem	 gambut	 yang	 khas	 dan	 rapuh	 tidak	 dapat	 diperlakukan	 sesukanya,	

terlebih	 perlakuan	 pada	 bagian	 kubah	 lahan	 gambut.	 Pengelolaan	 harus	

memperhatikan	prinsip	KHG.	Budidaya	tanaman	pun	seharusnya	beradaptasi	dengan	

kekhasan	ekosistem	gambut.	Namun	kenyataannya,	pembangunan	di	 lahan	gambut	

Indonesia	 secara	 umum	 kurang	 memperhatikan	 pemanfaatan	 ekosistem	 gambut	

yang	lestari.	

	Orientasi	 pembangunan	yang	 ekspansif	 dan	 eksploitatif	 di	 kawasan	gambut	

telah	menciptakan	kondisi	sebagian	besar	lahan	gambut	Indonesia	rusak	dan	kering	

dikarenakan	 aktivitas	 pembuatan	 saluran	 kanal	 atau	 drainase	 terbuka.	 Motivasi	

utama	pembuatan	saluran	kanal	biasanya	untuk	mengeringkan	air	di	 lahan	gambut	

agar	gambut	dapat	ditanami.		

Pada	saat	musim	kering,	lahan	gambut	yang	pada	dasarnya	sebuah	ekosistem	

yang	 unik	 dan	 rentan,	 menjadi	 mudah	 terbakar.	 Kondisi	 ini	 membuat	 siklus	
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kebakaran	 tahunan	 terus	 berulang.	 Pola-pola	 perusakan	 ekosistem	 gambut	

umumnya	 disebabkan	 oleh	 pembangunan	 drainase	 yang	 intensif	 untuk	

mengeringkan	lahan	gambut	agar	dapat	dimanfaatkan	untuk	budidaya	pertanian	dan	

perkebunan.	 Selain	 pengeringan	melalui	 drainase	 intensif,	 kerusakan	 lain	 di	 lahan	

gambut	yang	bertahun-tahun	terus	terjadi	adalah	pembakaran	lahan	yang	disengaja	

dengan	dalih	pembersihan	dan	penyuburan	lahan.	

Secara	 umum	 dapat	 dikatakan	 pemanfaatan	 ekosistem	 lahan	 gambut	 di	

Indonesia	 kurang	 memperhatikan	 konsep	 keberlanjutan	 yang	 memperhatikan	

ekosistem	gambut	sebagai	kesatuan	hidrologis	dan	aset	ekologis	yang	berharga.		

Dampak	dari	 kerusakan	 lahan	 gambut	 tersebut	mengakibatkan	berulangnya	

kebakaran	 hutan	 dan	 lahan,	 asap	 dengan	 ketebalan	 sangat	 besar,	 banjir	 dan	

kekeringan	yang	pada	 gilirannya	menyumbang	pemanasan	 global	 akibat	pelepasan	

karbon	sebesar	18.813	juta	ton	(Wetlands	International,	2016).		

	

	

Gambar	1-6	Deforestasi	di	Lima	Pulau	Besar	Indonesia	1985-2005	(KLHK,	
2005)	
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Gambar	1-7	Deforestasi	Indonesia	Periode	1990-2012	(KLHK,	2012)	

Keadaan	 ini	menuntut	 segera	 dilakukannya	 restorasi	 untuk	mengembalikan	

fungsi	 hidrologis	 dan	 ekologis	 gambut	 serta	 untuk	meningkatkan	 produktivitasnya	

sehingga	 fungsi	 ekosistem	 gambut	 dapat	 segera	 pulih	 kembali.	 Restorasi	 hidrologi	

bertujuan	 agar	 terjadi	 pemulihan	 status	 keseimbangan	 hidrologi	 (hydrological	

balance)	 dan	 mengembalikan	 tingkat	 kebasahan	 gambut	 yang	 sudah	

terdegradasMelalui	 pembentukan	 BRG,	 diharapkan	 ada	 upaya	 kuat,	 terkoordinasi	

dan	 terfokus	 dalam	 merestorasi	 gambut	 yang	 rusak	 sebagai	 salah	 satu	 strategi	

menanggulangi	 berulangnya	 kejadian	 kebakan	 hutan	 dan	 lahan	 gambut	 yang	

menimbulkan	bencana	 asap	di	 Indonesia.	 Pembentukan	BRG	merupakan	 kebijakan	

terobosan	 Pemerintah	 untuk	 mempercepat	 pemulihan	 kerusakan	 gambut	 dan	

pencegahan	 kebakaran	 lahan	 dan	 hutan	 di	 ekosistem	 gambut.	 Kekuatan	 restorasi	

gambut	 mendapatkan	 dukungan	 politik	 yang	 kuat	 dari	 Presiden.	 Selain	 itu	 pula	

restorasi	 gambut	memiliki	 kekuatan	melalui	 dukungan	 dari	 kelompok	masyarakat	

sipil,	 organisasi	 petani	 pengelola	 gambut	 dan	 masyarakat	 internasional	 yang	

memiliki	perhatian	terhadap	pengelolaan	kawasan	ekosistem	gambut	Indonesia.	

Pemerintah	 Indonesia	 dan	 masyarakat	 memiliki	 kemampuan	 sumber	 daya	

manusia	 untuk	merestorasi	 kawasan	 gambut	 dan	 percepatan	 itu	 didorong	 dengan	
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dasar	 hukum	 yang	 tetap	 sebagai	 kekuatan	 BRG	 untuk	 melangkah.	 Pemerintah	

Indonesia	 telah	 menetapkan	 Peraturan	 Presiden	 (Perpres)	 Nomor	 1	 Tahun	 2016	

tentang	 BRG	 sebagai	 upaya	 khusus,	 sistematis,	 terarah,	 terpadu	 dan	 menyeluruh	

untuk	 melakukan	 percepatan	 pemulihan	 kawasan	 dan	 pengembalian	 fungsi	

hidrologis	gambut	akibat	kebakaran	hutan	dan	lahan.	
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BAB	2. VISI,	MISI,	DAN	TUJUAN	

2.1 Visi	

Presiden	 Republik	 Indonesia	 telah	 mengarahkan	 visi	 dan	 misi	

pembangunan	 tahun	 2015-2019	 yang	 dijadikan	 sebagai	 peta	 jalan	 seluruh	

kementerian	 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	 berdasarkan	 RPJMN	 Tahun	 2015-2019	

adalah	“Terwujudnya	Indonesia	yang	berdaulat,	mandiri,	dan	berkepribadian	

berlandaskan	 gotong	 royong”.	 Melalui	 visi	 pembangunan	 nasional	 itu,	 BRG	

menjabarkan	 visinya	 sebagai	 berikut:	 “Terwujudnya	 kondisi	 ekosistem	

gambut	 yang	 mampu	 mendukung	 pembangunan	 berkelanjutan	 Indonesia	

yang	berdaulat,	mandiri,	dan	berkepribadian	berlandaskan	gotong	royong.”	

2.2 Misi	dan	Strategi	

2.2.1 Misi	

Mengacu	pada	visi	yang	harus	dipenuhi	BRG	maka	terdapat	4	(empat)	

pilar	misi	yang	telah	dirumuskan:		

1. Memfasilitasi	pemulihan	gambut	yang	terdegradasi.	
2. Merancang	 dan	 mengembangkan	 pemanfaaatan	 gambut	 yang	

berkelanjutan.	

3. Menggalang	 partisipasi	 masyarakat	 dalam	 pelaksanaan	 restorasi	
gambut.	

4. Memfasilitasi	 aksi	 riset	 untuk	 mendukung	 pengelolaan	 ekosistem	
gambut.		

2.2.2 Strategi	

Misi	di	atas,	akan	didukung	dengan	strategi	sebagai	berikut:	
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1. Pemantapan	 basis	 perencanaan	 pengelolaan	 lahan	 gambut	

berkelanjutan	dengan	pendekatan	ekologis,	ekonomis	dan	sosial.	

2. Peningkatan	 upaya	 pemulihan	 dan	 penanggulangan	 degradasi	 lahan	
gambut	 untuk	 mencegah	 kebakaran	 gambut	 dan	 emisi	 gas	 rumah	

kaca.	

3. Penguatan	 koordinasi	 lintas	 sektor	 dan	 lintas	 daerah	 dalam	
pengelolaan	lahan	gambut	berkelanjutan.	

4. Peningkatan	 kepedulian,	 kemampuan,	 dan	 peran	 aktif	 masyarakat,	
kelompok	 masyarakat	 sipil,	 dunia	 usaha,	 pemerintah,	 pemerintah	

daerah	 dan	 pemerintah	 desa	 dalam	 mengelola	 lahan	 gambut	

berkelanjutan.	

5. Peningkatan	 dan	 penguatan	 kerjasama	 regional	 dan	 internasional	
dalam	pengelolaan	lahan	gambut	berkelanjutan.	

2.3 Tujuan	

Tujuan	 Badan	 Restorasi	 Gambut	 adalah	 percepatan	 pemulihan	

kawasan	dan	pengembalian	fungsi	hidrologis	gambut	akibat	kebakaran	hutan	

di	7	 (tujuh)	provinsi,	 sesuai	dengan	 target	 restorasi	 yang	ditetapkan	dalam	

Peraturan	Presiden	Nomor	1	Tahun	2016	tentang	Badan	Restorasi	Gambut.	

Target	restorasi	tersebut	diberikan	untuk	jangka	waktu	5	(lima)	tahun	

seluas	kurang	lebih	2.000.000	(dua	juta)	hektar	dengan	arahan	capaian	yang	

harus	diselesaikan	per	tahun	ditetapkan	sebagai	berikut:	

a) Tahun	2016	sebesar	30%	(tiga	puluh	per	seratus);		

b) Tahun	2017	sebesar	20%	(dua	puluh	per	seratus);		

c) Tahun	2018	sebesar	20%	(dua	puluh	per	seratus);		

d) Tahun	2019	sebesar	20%	(dua	puluh	per	seratus);	dan		

e) Tahun	2020	sebesar	10%	(sepuluh	per	seratus).	

Prioritas	 perencanaan	 dan	 pelaksanaan	 yang	 dimaksud	 dimulai	 dari	

Kabupaten	 Pulang	 Pisau	 Provinsi	 Kalimantan	 Tengah,	 Kabupaten	 Musi	

Banyuasin,	 Kabupaten	 Ogan	 Komering	 Ilir	 Provinsi	 Sumatera	 Selatan	 serta	

Kabupaten	Kepulauan	Meranti	Provinsi	Riau.		
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BAB	3. ARAH	KEBIJAKAN,	STRATEGI,	KERANGKA	
REGULASI,	DAN	KERANGKA	KELEMBAGAAN	

3.1 Arah	Kebijakan	dan	Strategi	Nasional	

Peraturan	 Presiden	 Nomor	 2	 Tahun	 2015	 tentang	 RPJMN	 2015-2019	

telah	menetapkan	7	 (tujuh)	 arah	kebijakan	umum,	 yakni	 (1)	Meningkatkan	

pertumbuhan	 ekonomi	 yang	 inklusif	 dan	 berkelanjutan,	 (2)	 Meningkatkan	

pengelolaan	dan	nilai	 tambah	sumber	daya	alam	(SDA)	yang	berkelanjutan,	

(3)	 Mempercepat	 pembangunan	 infrastruktur	 untuk	 pertumbuhan	 dan	

pemerataan,	 (4)	 Peningkatan	 kualitas	 lingkungan	 hidup,	 mitigasi	 bencana	

alam	 dan	 perubahan	 iklim,	 (5)	 Penyiapan	 landasan	 pembangunan	 yang	

kokoh,	 (6)	 Meningkatkan	 kualitas	 sumberdaya	 manusia	 dan	 kesejahteraan	

rakyat	 yang	 berkeadilan,	 dan	 (7)	 Mengembangkan	 dan	 memeratakan	

pembangunan	daerah.	

Kerangka	 pencapaian	 tujuan	 RPJMN	 2015-2019	 dirumuskan	 lebih	

lanjut	dalam	9	Agenda	Prioritas	Pembangunan	Nasional	(Nawa	Cita)	yaitu:	

1. Menghadirkan	kembali	negara	untuk	melindungi	segenap	bangsa	dan	
memberikan	rasa	aman	pada	seluruh	warga	negara.	

2. Membuat	 pemerintah	 selalu	 hadir	 dengan	 membangun	 tata	 kelola	
pemerintahan	yang	bersih,	efektif,	demokratis,	dan	terpercaya.	

3. Membangun	 Indonesia	 dari	 pinggiran	 dengan	 memperkuat	 daerah-
daerah	dan	desa	dalam	kerangka	negara	kesatuan.	

4. Memperkuat	 kehadiran	 negara	 dalam	 melakukan	 reformasi	 sistem	
dan	 penegakan	 hukum	 yang	 bebas	 korupsi,	 bermartabat,	 dan	

terpercaya.	

5. Meningkatkan	kualitas	hidup	manusia	dan	masyarakat	Indonesia.	

6. Meningkatkan	 produktivitas	 rakyat	 dan	 daya	 saing	 di	 pasar	
internasional	 sehingga	 bangsa	 Indonesia	 bisa	 maju	 dan	 bangkit	

bersama	bangsa-bangsa	Asia	lainnya.	

7. Mewujudkan	 kemandirian	 ekonomi	 dengan	 menggerakkan	 sektor-
sektor	strategis	ekonomi	domestik.	
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8. Melakukan	revolusi	karakter	bangsa.	

9. Memperteguh	 kebhinekaan	 dan	 memperkuat	 restorasi	 sosial	

Indonesia.	

Sesuai	 dengan	 fungsi	 yang	 diamanatkan	 pada	 BRG,	 maka	 BRG	

menetapkan	 fokus	 untuk	 memastikan	 terwujudnya	 pelaksanaan	 agenda	

prioritas	pembangunan	nasional	(Nawa	Cita)	poin	1,	4,	6,	7,	8	dan	9	yaitu:	(1)	

agenda	menghadirkan	kembali	negara	untuk	melindungi	segenap	bangsa	dan	

memberikan	rasa	aman	pada	seluruh	warga	negara.	(4)	agenda	memperkuat	

kehadiran	negara	dalam	melakukan	reformasi	sistem	dan	penegakan	hukum	

yang	bebas	korupsi,	bermartabat,	dan	terpercaya;	(6)	agenda	meningkatkan	

produktivitas	rakyat	dan	daya	saing	di	pasar	internasional;	serta	(7)	agenda	

mewujudkan	 kemandirian	 ekonomi	 dengan	 menggerakkan	 sektor-sektor	

strategis	ekonomi	domestik.		(8)	agenda	melakukan	revolusi	karakter	dalam	

program	 edukasi	 gambut	 dan	 (9)	 agenda	 memperteguh	 kebhinekaan	 dan	

memperkuat	restorasi	sosial	untuk	pemberdayaan	masyarakat	yang	inklusif	

di	desa-desa	gambut.		

Keenam	 agenda	 pembangunan	 nasional	 tersebut	 dibagi	 lagi	menjadi	

tiga	 belas	 sub-agenda,	 yang	 merupakan	 pengelompokkan	 agenda-agenda	

tersebut	 sesuai	 dengan	 bidangnya,	 yang	 terdiri	 atas:	 (1)	 ketahanan	 air;	 (2)	

kesehatan;	 (3)	ketahanan	pangan;	 (4)	ketahanan	energi;	 (5)	pariwisata;	 (6)	

produksi	 dan	 produktivitas	 yang	 berdaya	 saing;	 (7)	 pemberantasan	

penebangan	 liar;	 (8)	 pelestarian	 sumberdaya	 alam,	 lingkungan	 hidup	 dan	

pengelolaan	 bencana;	 (9)	 tata	 kelola;	 (10)	 aktivitas	 riset	 untuk	 pelestarian	

dan	 kesejahteraan;	 (11)	 inovasi	 pengembangan	 eksosistem	 gambut;	 (12)	

keterlibatan	 dan	 kepeloporan	 pemuda;	 (13)	 penguatan	 modal	 sosial	 dan	

kesadaran	kolektif.		

Untuk	 melaksanakan	 kebijakan	 pada	 sub-agenda	 pengamanan	

ketahanan	 air,	 salah	 satu	 tugas	 BRG	 adalah	 melalui	 strategi	 perlindungan,	

pemeliharaan	dan	pemulihan	kualitas	dan	kuantitas	sumber	daya	air	gambut	

melalui	 upaya	 restorasi.	 Pada	 sub-agenda	 kesehatan,	 BRG	 berkontribusi	

terhadap	 pengurangan	 resiko	 kesehatan	 terhadap	 penyakit	 infeksi	 saluran	

pernapasan	 akut	 (ISPA)	 bahkan	 kanker	 paru-paru	 yang	 diakibatkan	 oleh	

pencemaran	 asap	 antara	 lain	 dengan	 menurunkan	 jumlah	 hot	 spot	 akibat	

kebakaran	hutan	dan	lahan	di	Pulau	Sumatra,	Kalimantan,	dan	Papua.	
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Dalam	 rangka	 mendukung	 keberhasilan	 pembangunan	 pada	 sub-

agenda	 ketahanan	 pangan,	 terutama	 dalam	 mendukung	 peningkatan	

produksi	 pangan,	 antara	 lain	BRG	 akan	melakukan	 identifikasi,	 alokasi	 dan	

penyiapan	 lahan	 garapan	 masyarakat	 di	 areal	 kerja	 BRG	 untuk	 tanaman	

semusim	 seluas	 600.000	 ha,	 atau	 penyediaan	 zona	 budidaya	 tradisional	

untuk	memungut	hasil	hutan	gambut	dan/atau	memanfaatkan	areal	tersebut	

sebagai	 lahan	 untuk	 mata	 pencaharian	 masyarakat	 dengan	 skema	 “Desa	

Peduli	Gambut”.	

Sedangkan	 guna	 mendukung	 keberhasilan	 pembangunan	 pada	 sub	

agenda	 ketahanan	 energi,	 khususnya	 energi	 yang	 terbarukan	 (renewable	

energy)	BRG	akan	melakukan	identifikasi	lahan	gambut	yang	sesuai	produksi	

biofuel	energy	dari	biji	Nyamplung	(Calophyllum	inophyllum).	

Pada	sub	agenda	pariwisata,	 saat	 ini	 Indonesia	masih	 tertinggal	 jauh	

dalam	 hal	 kunjungan	 wisata	 dibandingkan	 dengan	 negara-negara	 ASEAN.	

Oleh	karena	itu,	beberapa	hal	yang	akan	dilakukan	oleh	BRG	adalah	dengan	

berupaya	membuat	terobosan	baru	wisata	gambut	sebanyak	minimal	2	 juta	

wisatawan	domestik	dalam	lima	tahun.	Selain	itu	juga	meningkatkan	jumlah	

wisatawan	 mancanegara	 yang	 berkunjung	 ke	 hutan	 gambut	 sebanyak	

minimal	200	ribu	orang	dalam	lima	tahun.	

Untuk	mendukung	pemberantasan	penebangan	liar	di	kawasan	hutan	

gambut,	 BRG	 akan	 bekerja	 sama	 dengan	 dengan	 instansi	 terkait	 dengan	

memberikan	 dukungan	 dalam	 bentuk	 patroli	 berbasis	 masyarakat	

(community-based	 patrolling	 system).	 Dengan	 demikian,	 community-based	

patrolling	system	dapat	menurunkan	jumlah	pelanggaran	hukum	lingkungan	

dan	kehutanan	di	kawasan	ekosistem	gambut	sebesar	20%	dari	jumlah	kasus	

pada	 tahun	2015.	Untuk	membangun	kesejahteraan	dan	kesadaran	kolektif	

tentang	perlindungan	 eksositem	gambut,	BRG	akan	bekerjasa	 sama	dengan	

masyarakat	 dan	 pemuda	 untuk	 pengembangan	 eksositem	 gambut	 berbasis	

riset	dan	pengelolaan	yang	lestari	dan	memberi	kesejahteraan.	

Namun	dari	 semua	upaya	di	 atas,	 inti	 dari	mandat,	 tugas	dan	 fungsi	

BRG	adalah	melaksanakan	restorasi	gambut	mendukung	pelestarian	sumber	

daya	 alam,	 lingkungan	 hidup	 dan	 pengelolaan	 bencana,	 dan	 tata-kelola.	

Dengan	 berfungsinya	 kembali	 KHG	 melalui	 intervensi	 restorasi,	 ekosistem	

gambut	akan	mampu	menyediakan	habitat	bagi	keanekaragaman	hayatinya,	

serta	mampu	mencegah	banjir	di	musim	penghujan	dan	mencegah	kebakaran	
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di	 musim	 kemarau.	 Kegiatan	 restorasi	 meliputi	 juga	 tata-kelola	 gambut	

sesuai	zonasinya.	Selain	itu	BRG	akan	sejalan	dengan	arah	kebijakan	nasional	

tentang	pembangunan	desa	 berkelanjutan	 yang	berfokus	pada	peningkatan	

kualitas	 kesejahteraan	 dan	 sosial	 masyarakat	 dan	 peningkatan	 kualitas	

lingkungan	hidup	yang	dicerminkan	pada	perbaikan	mutu	kualitas	air,	udara,	

dan	lahan	menggunakan	indeks	kualias	lingkungan.		

Berdasarkan	 RPJMN	 2015-2019,	 dimensi	 pembangunan	 sektor	

unggulan	yang	 terkait	dengan	BRG	adalah	 “pembangunan	berkelanjutan”	
dan	 “meningkatkan	 kesejahteraan”	 dengan	 sasaran	 pokok	 nasional	
sebagai	berikut:	

Tabel	3-1	Sasaran	Pembangunan	Nasional	Sektor	Unggulan	

Pelaksanaan	 agenda	 pembangunan	 nasional	 dalam	 Nawa	 Cita	 dan	

pencapaian	sasaran	pokok	nasional	dilakukan	dengan	cara	bersinergi	antara	

BRG	 dengan	 kementerian/lembaga	 dan	 instansi	 lain	 yang	 terkait	 serta	

dengan	pemerintah	daerah.	

No	
Sasaran	Pembangunan	Nasional	

Sektor	Unggulan	

Baseline	Indeks	

2016	
Sasaran	2020	

1	 Pembangunan	Berkelanjutan	

• Menjaga	 kualitas	 lingkungan	

ekosistem	 gambut	 untuk	

meningkatkan	 daya	 dukung	

lingkungan,	 ketahanan	 air	 dan	

kesehatan	masyarakat.	

Indeks	kualitas	

lingkungan	

hidup:		63,42	

66,5-68,6	

2	 Membangun	 desa	 sangat	 ter-

tinggal	 yang	 merupakan	 desa	

gambut			

• Memanfaatkan	 potensi	 sum-

berdaya	hutan	dan	 lingkungan	

hutan	 secara	 lestari	 untuk	

meningkatkan	 ekonomi	 dan	

kesejahteraan	 masyarakat	

yang	berkeadailan.	

	

Indeks	Desa	

Membangun:	

<	0,491	

	

	

Peningkatan	

IDM	≥	0,1	



	

Badan Restorasi Gambut	
	

3-29	

	

3.2 Arah	Kebijakan	dan	Strategi	BRG	

Kebijakan	 BRG	 dalam	 rangka	 mengemban	 tugas	 dan	 fungsi	 untuk	

melaksanakan	 arah	 kebijakan	 pembangunan	 nasional	 maupun	 program	

prioritas	 nasional	 dalam	 mengkoordinasikan	 dan	 memfasilitasi	 restorasi	

gambut	 pada	 7	 (tujuh)	 provinsi,	 yaitu	 Riau,	 Jambi,	 Sumatra	 Selatan,	

Kalimantan	Barat,	Kalimantan	Tengah,	Kalimantan	Selatan,	dan	Papua.	

Tabel	3-2	Arah	Kebijakan	dan	Strategi	BRG	

3.3 Kerangka	Regulasi	

Untuk	melaksanakan	target	restorasi	gambut	seluas	2	(dua)	juta	ha	di	

7	 (tujuh)	 provinsi,	 BRG	 akan	 mendorong	 diterbitkannya	 regulasi	 yang	

memungkinkan	stakeholder	berpartisipasi	dalam	restorasi.	Beberapa	regulasi	

yang	dibutuhkan	untuk	diterbitkan,	di	ataranya	adalah:	

Arah	Kebijakan	 Strategi	
1. Pemulihan	 ekosistem	 gambut	

untuk	mendukung	pembangunan	

yang	berkelanjutan	

1) Pengembangan	 dan	 pening-

katan	 tata	 kelola	 restorasi	

ekosistem	gambut		

2) Pengembangan	rencana	resto-

rasi	 gambut	 dan	 pengelolaan	

kerja	sama	

2. Perlindungan	 ekosistem	 gambut	
untuk	 mendukung	 sistem	

penyangga	kehidupan	

	

	

2.1) Pemulihan	 ekosistem	 gambut	
yang	 terdegradasi	 melalui	

konstruksi	 dan	 operasi	 res-

torasi	hidrologis	dan	restorasi	

vegetatif	

2.2) Peningkatan	 sosialisasi	 dan	
edukasi	 serta	 partisipasi	 dan	

dukungan	masyarakat	

2.3) Pengembangan	 ilmu	 penge-
tahuan	 dan	 teknologi	 untuk	

mendukung	 pelaksanaan	 res-

torasi	ekosistem	gambut	
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Tabel	3-3	Regulasi	yang	Dibutuhkan	untuk	Diterbitkan	

No	 Regulasi	yang	Dibutuhkan	dan	Diusulkan	

1	 Regulasi	 yang	 memungkinkan	 area	 eks	 budidaya	 yang	 masuk	 di	

dalam	gambut	lindung	dikelola	melalui	skema	investasi		di	antaranya	

adalah	 sebagai	 konsesi	 restorasi	 ekosistem	 atau	 dikelola	 sebagai	

wilayah	 kearifan	 lokal	 masyarakat	 melalui	 semacam	 Permen	 untuk	

mengatur	wilayah	kearifan	lokal.		

2	 Regulasi	yang	memberi	 insentif	bagi	pemegang	konsesi	yang	dengan	

sukarela	 mengubah	 areal	 konsesinya	 dari	 area	 budidaya	 menjadi	

gambut	lindung	yang	dikelola	oleh	pemeganga	konsesi	

3	 Regulasi	 yang	 memprioritaskan	 integrasi	 zonasi	 KHG	 dan	 kawasan	

perdesaan	 gambut	 ke	 dalam	 rencana	 tata	 ruang	wilayah	 kabupaten	

dan/atau	provinsi	

4	 Regulasi	yang	memprioritaskan	area	gambut	budidaya	yang	menjadi	

subjek	konflik	untuk	dikembangkan	sebagai	perhutanan	sosial,	hutan	

adat,	pola	kemitraan	serta	reforma	agraria	

5	 Regulasi	 yang	 mengatur	 adanya	 reward	 atau	 penghargaan	 dalam	

bentuk	 transfer	 fiskal	 kepada	 daerah	 yang	 berhasil	 menerapkan	

perlindungan	dan	pengelolaan	ekosistem	gambut	

6	 Regulasi	 yang	 mengatur	 kegiatan	 restorasi	 gambut	 dalam	 skema	

perdagangan	karbon	bagi	masyarakat	

7	 Regulasi	yang	mengatur	terbentuknya	penyusunan	dan	perlindungan	

jenis	keanekaragaman	hayati	di	ekosistem	gambut	

8	 Regulasi	 pelaksana	 yang	mengatur	 perumusan	 lebih	 lanjut	 soal	 tata	

kelola	polusi	asap	di	level	nasional	berdasarkan	ASEAN	Agreement	on	

Trans-boundary	Haze	Pollution	

9	 Regulasi	 yang	 mengatur	 skema	 pengaturan	 dan	 reward	 atas	 peran	

ekosistem	gambut	dalam	perubahan	iklim	terkait	dengan	fungsi	 jasa	

lingkungan	

	

3.4 Kerangka	Kelembagaan	

Pelaksanaan	 Program	 Restorasi	 Gambut	 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.		
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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	 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	 aksi-aksi	 restorasi	 sesuai	 dengan	master	 plan	 restorasi	 atau	

RPPEG	 yang	 telah	 disahkan.	 Kelembagaan	 restorasi	 gambut	 digambarkan	

pada	struktur	organisasi	di	bawah	ini.	

	

Gambar	3-1	Struktur	Organisasi	BRG	
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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.	

	

	

Gambar	3-2	Tim	Restorasi	Gambut	Daerah	Provinsi	
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BAB	4. TARGET	KINERJA	DAN	PENDANAAN	

4.1 Target	Kinerja	

BRG	 memiliki	 satu	 sasaran	 strategis,	 yaitu	 terpulihkannya	 kawasan	

ekosistem	gambut	yang	terdegradasi	akibat	kebakaran	hutan	dan	lahan	seluas	

2	 (dua)	 juta	ha.	Dari	 sasaran	 itu	 objek	 yang	menjadi	 fokus	 restorasi	 oleh	RG	

adalah	KHG.	

Adapun	 perlindungan	 dan	 pengelolaan	 ekosistem	 gambut	 juga	

berkaitan	erat	dengan	pencapaian	multi-manfaatnya,	 yaitu	manfaat	 ekonomi,	

sosial,	 serta	 terutama	 manfaat	 ekologi.	 BRG	 menjadi	 penanggungjawab	

pelaksanaan	Program	Restorasi	Gambut.	Program	ini	melaksanakan	rangkaian	

upaya	yang	merupakan	penjabaran	dari	mandat,	tugas	dan	fungsi	BRG.	sasaran	

strategis,	 program,	 kegiatan	 dan	 indikator	 kinerja	 kegiatan	 dari	 program	

restorasi	gambut	diuraikan	pada	Tabel	4.1	di	bawah	ini:	

	

Gambar	4-1	Target	Restorasi	Berdasarkan	Penggunaan	Lahan	
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Tabel	4-1	Sasaran	Strategis,	Program,	Kegiatan,	dan	Indikator	Kinerja	Kegiatan	BRG	

SASARAN	STRATEGIS	

Terpulihkannya	kawasan	ekosistem	gambut	yang	terdegradasi	terhadap	kebakaran	hutan	dan	lahan	seluas	2	juta	hektare	

PROGRAM	

1) Koordinasi	dan	fasilitasi	restorasi	ekosistem	gambut	seluas	2	juta	hektare	di	tujuh	provinsi	

2) Pemulihan	kawasan	dan	pengembalian	fungsi	hidrologis	gambut	akibat	kebakaran	hutan	dan	lahan	seluas	2	juta	hektare	di	tujuh	
provinsi	

Arah	Kebijakan	 Strategi	
1) Pemulihan	ekosistem	gambut	untuk	

mendukung	pembangunan	yang	
berkelanjutan	

1.1) Pengembangan	dan	peningkatan	tata	kelola	restorasi	ekosistem	gambut		
1.2) Pengembangan	rencana	restorasi	gambut	dan	pengelolaan	kerja	sama	

2) Perlindungan	 ekosistem	 gambut	
untuk	mendukung	sistem	penyangga	
kehidupan	

2.1) Pemulihan	ekosistem	gambut	yang	terdegradasi	melalui	konstruksi	dan	operasi	
restorasi	hidrologis	dan	restorasi	vegetatif	

2.2) Peningkatan	sosialisasi	dan	edukasi	serta	partisipasi	dan	dukungan	masyarakat	
2.3) Pengembangan	ilmu	pengetahuan	dan	teknologi	untuk	mendukung	pelaksanaan	

restorasi	ekosistem	gambut	
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STRATEGI/KEGIATAN	 INDIKATOR	KINERJA	KEGIATAN	

Strategi:	
1.1)	 Pengembangan	dan	peningkatan	

tata	kelola	restorasi	ekosistem	
gambut	

1.2)		 Pengembangan	rencana	restorasi	
gambut	dan	pengelolaan	kerja	
sama	Pengembangan	rencana	
restorasi	gambut	dan	pengelolaan	
kerja	sama:	

Kegiatan:	

Perencanaan,	 pengendalian	 dan	 kerja	
sama	penyelenggaraan	restorasi	gambut	

1) Tersusunnya	peta	KHG	di	7	provinsi	
2) Tersedianya	informasi	spasial	dan	non-spasial	untuk	perencanaan	restorasi	gambut	
3) Tersusunnya	penetapan	zonasi	fungsi	lindung	dan	fungsi	budidaya	
4) Terjalinnya	secara	efektif	hubungan	dan	kerja	sama	luar	negeri	dalam	pendanaan,	

pengembangan	ilmu	pengetahuan	dan	teknologi,	dan	manajemen	restorasi	gambut	

KEGIATAN	 INDIKATOR	KINERJA	KEGIATAN	
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STRATEGI/KEGIATAN	 INDIKATOR	KINERJA	KEGIATAN	

Strategi:	

2.1)	 Pemulihan	 ekosistem	 gambut	 yang	
terdegradasi	 melalui	 konstruksi	
dan	 operasi	 restorasi	 hidrologis	
dan	restorasi	vegetatif	

Kegiatan:	

Pelaksanaan	 konstruksi	 infrastruktur	
pembasahan	 (rewetting)	 gambut	 dan	
penataan	 ulang	 pengelolaan	 areal	
gambut	terbakar	

2.1) Terlaksananya	restorasi	dan	perlindungan	2	juta	ha	ekosistem	gambut	

2.2) Terlaksananya	pemeliharaan	infrastruktur	pembasahan	lahan	gambut	

2.3) Terselenggaranya	 supervisi	 kegiatan	 pembangunan	 dan	 pemeliharaan	 infrastruktur	
restorasi	 gambut	 secara	 transparan	dan	bertanggung	 jawab	 (supervisi	 dalam	 survei,	
investigasi,	 desain,	 konstruksi,	 operasi,	 dan	 pemeliharaan	 infrastruktur	 restorasi	
gambut)	

2.4) Terselenggaranya	 budidaya	 tanaman	 pada	 kawasan	 budi	 daya	 gambut	 dengan	
tanaman	dan	sistem	yang	sesuai	untuk	keperluan	dukungan	kesejahteraan	masyarakat	
dan	memberi	manfaat	jasa	lingkungan	

1) Pelaksanaan	 sosialisasi	 dan	 edukasi	
serta	 partisipasi	 dan	 dukungan	
masyarakat	pada	restorasi	gambut	

3.1) Meningkatnya	 pengetahuan	 dan	 kesadaran	masyarakat	 tentang	 pengelolaan	 gambut	
berkelanjutan	

3.2) Terhimpun	dan	terakomodasinya	partisipasi,	dan	dukungan	masyarakat	

3.3) Meningkatnya	 ketahanan	 sosial,	 ekonomi,	 dan	 lingkungan	masyarakat	 di	 dalam	 dan	
sekitar	gambut	tergedradasi	

3.4) Meningkatnya	 partisipasi	 masyarakat	 dalam	 pemantauan	 pelaksanaan	 restorasi	
gambut	
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STRATEGI/KEGIATAN	 INDIKATOR	KINERJA	KEGIATAN	

2) Penelitian	 dan	 pengembangan	
teknologi	 pemetaan,	 pemba-sahan	
dan	 revegetasi	 serta	 upaya	
pengembangan	 ekonomi	 di	 lahan	
gambut	secara	berkelanjutan	

4.1) Terbangun	dan	terkelolanya	demplot-demplot	restorasi	gambut	

4.2) Tersusunnya	 alternatif	 budidaya	 dan	 jenis	 komoditas	 untuk	 budidaya	 ramah	
ekosistem	rawa	gambut	basah	

4.3) Terbangunnya	sistem	monitoring	dan	evaluasi	terpadu	pembasahan	dan	revegetasi	

4.4) Tersusunnya	hasil	inovasi	teknologi	dan	kebijakan	untuk	restorasi	gambut	

3) Dukungan	manajemen	kelem-bagaan	 5.1) Terselenggaranya	koordinasi	dan	penguatan	kebijakan	pelaksanaan	restorasi	gambut	

5.2) Terbangunnya	 pedoman	 kelembagaan	 dan	 kapasitas	 restorasi	 gambut	 di	 semua	
tataran	pemerintahan	

5.3) Terjaminnya	 pengakuan,	 perlindungan,	 dan	 pemenuhan	 hak	 dan	 kewajiban	
masyarakat	dalam	pelaksanaan	restorasi	gambut	

5.4) Tersusunnya	perencanaan	dan	penggangaran	restorasi	gambut	

5.5) Tersusunnya	peraturan	perundangan	

5.6) Terwujudnya	akuntabilitas	pelaksanaan	restorasi	gambut	

5.7) Terbentuk	dan	beroperasinya	sistem	informasi	restorasi	gambut	
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Tabel	4-2	Luas,	Peruntukan	Lahan	dan	Tipe	Pengelolaan	pada	Prioritas	Restorasi	di	Tujuh	Provinsi	
	

	
	

Prioritas	Restorasi	

Peruntukan	
Lahan/Kawasan	
berdasar	tata	

ruang	

Tipe	Pengelolaan	
Impacted	
areas	(ha)	

Provinsi	

Riau	 Jambi	
Sumatera	
Selatan	

Kalimantan	
Barat	

Kalimantan	
Tengah	

Kalimantan	
Selatan	

Papua	

Lahan	Gambut	
Terdampak	
Karhutlabun	2015	

Kawasan	Lindung	 KSA/KPA	 121,814		 1,825	 10,612	 39,336	 174	 66,650	 0	 3,216	

Hutan	Lindung	 								104,521		 183	 9,029	 1,941	 2,676	 89,249	 0	 1,443	

Kawasan	
Budidaya	

HTI	 								216,044		 33,670	 6,015	 155,054	 1,354	 13,787	 0	 3,959	

HPH	 15,341		 894	 10,426	 3,456	 43	 223	 0	 186	

Sawit	 23,047		 4,183	 2,471	 10,705	 324	 2,047	 1,586	 0	

Tumpang	tindih	izin	 		1,693		 0	 161	 1,532	 0	 0	 0	 0	

Kawasan	hutan	
belum/tidak	berizin	

								230,669		 41,439	 10,821	 28,377	 6,411	 111,184	 6,776	 28,996	

Kawasan	APL	
belum/tidak	berizin	

								164,265		 22,096	 15,187	 48,420	 20,829	 51,767	 4,377	 266	

Area	Penundaan	
Perizinan	

Area	PIPPIB	Rev.	X	 								224,874		 44,705	 15,100	 25,374	 14,429	 95,403	 3,228	 26,928	

Sub	Total	 			877,394		 						104,290		 					64,722		 							88,821		 		31,810		 334,907		 12,739		 38,066		
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Prioritas	Restorasi	

Peruntukan	
Lahan/Kawasan	
berdasar	tata	

ruang	

Tipe	Pengelolaan	
Impacted	
areas	(ha)	

Provinsi	

Riau	 Jambi	
Sumatera	
Selatan	

Kalimantan	
Barat	

Kalimantan	
Tengah	

Kalimantan	
Selatan	

Papua	

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

Kawasan	Lindung	
	

KSA/KPA	 33,550		 7,687	 32	 1,547	 28	 24,257	 0	 0	

Hutan	Lindung	 167,907		 2,227	 2,706	 8,880	 4,773	 149,321	 0	 0	

Kawasan	
Budidaya	
	

HTI	 822,594		 495,025	 60,145	 224,955	 35,948	 740	 0	 21	

HPH	 20,968		 8,748	 2,433	 5,413	 477	 0	 0	 149	

Sawit	 319,121		 163,167	 17,068	 64,433	 19,073	 13,005	 26,022	 108	

Tumpang	tindih	izin	 		5,422		 213	 432	 4,777	 0	 0	 0	 0	

Kawasan	hutan	
belum/tidak	berizin	

								499,935		 393,079	 14,812	 23,906	 14,270	 60,551	 1,592	 2,606	

Kawasan	APL	
belum/tidak	berizin	

								926,995		 326,888	 145,690	 214,846	 182,607	 43,265	 17,978	 5,158	

Area	 Penundaan	
Perizinan	

Area	PIPPIB	Rev.	X	 								694,000		 394,984	 65,844	 98,326	 86,691	 40,670	 4,113	 3,467	

Sub	Total	 				2,796,492		 		1,397,033		 			243,319		 548,757		 257,176		 291,138		 45,593		 8,042		
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Prioritas	Restorasi	

Peruntukan	
Lahan/Kawasan	
berdasar	tata	

ruang	

Tipe	Pengelolaan	
Impacted	
areas	(ha)	

Provinsi	

Riau	 Jambi	
Sumatera	
Selatan	

Kalimantan	
Barat	

Kalimantan	
Tengah	

Kalimantan	
Selatan	

Papua	

Perlindungan	kawasan	
gambut	yang	belum	
dibuka	dan	masih	utuh	

Kawasan	Lindung	
	

KSA/KPA	 				1,616,228		 187,734	 95,018	 25,581	 31,354	 639,496	 0	 637,045	

Hutan	Lindung	 								558,821		 4,780	 44,661	 888	 127,746	 210,679	 0	 170,067	

Kawasan	
Budidaya	
	

HTI	 								606,932		 223,592	 12,237	 24,624	 196,417	 25,950	 0	 109,014	

HPH	 								469,174		 112,073	 39,145	 7,663	 98,509	 18,642	 0	 190,587	

Sawit	 20,420		 5,093	 620	 267	 2,211	 1,678	 1,485	 8,881	

Tumpang	tindih	izin	 				2,376,181		 344,747	 5,899	 38,305	 184,223	 481,891	 25,953	 1,319,970	

Kawasan	hutan	
belum/tidak	berizin	

								526,737		 64,028	 10,554	 45,272	 247,636	 31,080	 5,337	 102,077	

	 Kawasan	APL	
belum/tidak	berizin	

				2,289,550		 261,001	 10,182	 35,592	 352,055	 324,077	 8,591	 1,312,291	

Sub	Total	 				6,174,493		 						942,046		 			208,134		 							142,600		 							888,098		 		1,409,416		 									32,775		 		2,537,640		
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Prioritas	Restorasi	

Peruntukan	
Lahan/Kawasan	
berdasar	tata	

ruang	

Tipe	Pengelolaan	
Sasaran	
Restorasi	
(ha)	

Provinsi	

Riau	 Jambi	
Sumatera	
Selatan	

Kalimantan	
Barat	

Kalimantan	
Tengah	

Kalimantan	
Selatan	

Papua	

Perbaikan	tata	kelola	
air	dan	peningkatan	
infrastruktur	
pengendalian	

Kawasan	Lindung	
	

KSA/KPA	 182,305		 28,055	 872	 7,481	 5,786	 134,833	 0	 5,309	
Hutan	Lindung	 82,288		 3,834	 2,628	 2,062	 14,881	 56,007	 0	 2,875	

Kawasan	
Budidaya	
	

HTI	 504,370		 300,899	 14,722	 80,637	 77,274	 25,188	 0	 231	

HPH	 70,468		 55,365	 1,619	 0	 7,389	 3,384	 0	 2,563	

Sawit	 176,374		 107,212	 1,959	 13,254	 9,386	 35,113	 1,084	 0	

Tumpang	tindih	izin	 3,292		 1,197	 4	 561	 0	 1,530	 0	 0	

Kawasan	hutan	
belum/tidak	berizin	

926,914		 445,628	 5,920	 29,335	 43,340	 359,070	 7,624	 24,741	

Kawasan	APL	
belum/tidak	berizin	

1,148,509		 471,193	 73,663	 92,687	 344,289	 155,861	 3,736	 7,546	

Area	 Penundaan	
Perizinan	

Area	PIPPIB	Rev.	X	 1,157,579		 593,183	 46,533	 49,426	 189,203	 259,577	 4,040	 38,702	

Sub	Total	 3,094,520		 		1,413,382		 			101,386		 226,018		 502,345		 770,987		 12,444		 43,264		

	 	 	

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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Berdasarkan	 pada	 Pasal	 4,	 Ayat	 (3)	 Peraturan	 Presiden	 Nomor	 1	
Tahun	 2016	 Tentang	 Badan	 Restorasi	 Gambut,	 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.	 Adapun	 status	 dan	 kondisi	 ekosistem	 gambut	 pada	 empat	 kabupaten	
tersebut	adalah:	

Tabel	4-3	KHG	di	4	Kabupaten	Prioritas	

Kabupaten	
Jumlah	
KHG	

Luas	
Gambut	
(ha)	

Kawasan	
Lindung	
(ha)	

Kawasan	Budidaya	(ha)	

Berizin	 Tidak	
Berizin	

Musi	Banyuasin	 7	 291.054	 -	 30.342	 91.567	

Ogan	Komering	
Ilir	 4	 1.087.938	 -	 88.545	 218.544	

Kepulauan	
Meranti	 6	 363.476	 819	 28.265	 1.660	

Pulang	Pisau	 4	 519.320	 223,824		 									-		 						85,271		

Jumlah	 21	 2.261.770	 224.643	 147.152	 397.042	
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Sumber	 data:	 Gambut	 Skala	 1:250.000-BBSDLP,	 Kebakaran	 Hutan	 dan	 Lahan	 2015-Kementerian	 Lingkungan	 Hidup	 Dan	
Kehutanan,	 Indikatif	 Kubah	 Gambut	 Skala	 1:250.000-Kementerian	 Lingkungan	Hidup	Dan	 Kehutanan,	 Penutup	 Lahan	 2015-
Kementerian	Lingkungan	Hidup	Dan	Kehutanan,	Peta	Rupa	Bumi	Skala	1:250.000-Badan	Informasi	Geospasial	

	

Sumber	 data:	 Gambut	 Skala	 1:250.000-BBSDLP,	 Kebakaran	 Hutan	 dan	 Lahan	 2015-Kementerian	 Lingkungan	 Hidup	 Dan	
Kehutanan,	 Indikatif	Kubah	Gambut	 Skala	1:250.000-Kementerian	Lingkungan	Hidup	Dan	Kehutanan,	 Penutup	Lahan	2015-
Kementerian	Lingkungan	Hidup	Dan	Kehutanan,	Peta	Rupa	Bumi	Skala	1:250.000-Badan	Informasi	Geospasial	

	

	

Gambar	4-2	Lokasi	Prioritas	Restorasi	di	Sumatra	

	

Gambar	4-3	Peta	Prioritas	Restorasi	di	Kalimantan



	

Badan Restorasi Gambut	
	

4-44	

	

Sumber	 data:	 Gambut	 Skala	 1:250.000-BBSDLP,	 Kebakaran	 Hutan	 dan	 Lahan	 2015-Kementerian	 Lingkungan	 Hidup	 Dan	
Kehutanan,	 Indikatif	Kubah	Gambut	Skala	1:250.000-Kementerian	Lingkungan	Hidup	Dan	Kehutanan,	Penutup	Lahan	2015-
Kementerian	Lingkungan	Hidup	Dan	Kehutanan,	Peta	Rupa	Bumi	Skala	1:250.000-Badan	Informasi	Geospasial	

	

	

Gambar	4-4	Peta	Prioritas	Restorasi	di	Papua	

4.2 Kerangka	Pendanaan	

Hal	 terpenting	 dalam	 kerangka	 pendanaan	 adalah	 bagaimana	
pelaksanaan	 restorasi	 gambut	 di	 tingkat	 tapak.	 Siapa	 yang	 akan	
melaksanakan	 dan	 pembiayaannya	 bagaimana.	 Melihat	 struktur	 organisasi	
BRG	yang	sangat	ramping	dan	juga	sesuai	yang	dimandatkan	oleh	Perpres	No.	
1	 Tahun	 2016	 maka	 BRG	 harus	 mendelegasikan	 wewenang	 dan	 tugas	
merestorasi	di	tingkat	kepada	struktur	organisasi	yang	memiliki	otoritas	dan	
perangkat	di	wilayahnya.	Baik	Tim	Restorasi	Gambut	Daerah	(TRGD)	tingkat	
provinsi	 maupun	 tingkat	 kabupaten	 akan	 memfasilitasi	 dan	
mengkoordinasikan	 pelaksanaan	 restorasi	 oleh	 Satuan	 Kerja	 Perangkat	
Daerah	 (SKPD)	 terkait	 dan	 juga	oleh	pemangku	kepentingan	 lainnya	 yakni:	
perusahaan,	LSM,	perguruan	tinggi,	masyarakat,	dan	sebagainya.	
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Sebagaimana	diuraikan	pada	gambar	di	bawah	ini,	bahwa	dana	APBN	

digunakan	 untuk	 membiayai	 kegiatan	 restorasi	 gambut	 di	 kawasan	 hutan	
yang	tidak	dibebani	hak	serta	untuk	kegiatan	peningkatan	kapasitas.		Sebagai	
ujung	tombak	pelaksanakan	restorasi	dengan	dana	APBN,	adalah	para	SKPD	
terkait.	 BRG	 menyiapkan	 pedoman	 pelaksanaannya	 sekaligus	 penyediaan	
anggarannya.	Dana	yang	disalurkan	untuk	para	SKPD	terkait	tersebut	melalui	
Skema	Penugasan	atau	Dana	TP	(Tugas	Perbantuan)	dikarenakan	melibatkan	
kegiatan	 fisik.	 Sedangkan	 dana	 APBN	 untuk	 menunjang	 kinerja	 TRGD	
Provinsi	disalurkan	melalui	Skema	Pelimpahan	atau	Dekonsentrasi.	

Pelimpahan	 urusan	 restorasi	 gambut	 lingkup	 BRG	 melalui	
Dekonsentrasi	 digunakan	 untuk	 membiayai	 urusan	 non	 fisik,	 seperti	
dukungan	 program	 manajemen	 dan	 pelaksanaan	 tugas	 lainnya.	 Dalam	
lingkup	BRG,	salah	satu	opsi	yang	dapat	dilaksanakan	dalam	hal	pelimpahan	
urusan	melalui	 dekonsentrasi	 adalah	 dengan	menunjuk	 Badan	 Lingkungan	
Hidup	Daerah	(BLHD).		

Gambar	4-5	Skema	Pendanaan	Melalui	APBN	
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Kepala	BLHD	dalam	hal	ini	akan	ditunjuk	sebagai	KPA	oleh	Gubernur	
mengingat	 fungsinya	 sebagai	 Sekretaris	 TRGD.	 Tata	 kelola	 dan	 fungsi	
Sekretaris	TRGD	serupa	dengan	 fungsi	Sekretaris	BRG,	yakni	melaksanakan	
bantuan	dan	tugas	administrasi	restorasi	gambut	BRG.		

Pelimpahan	 urusan	 melalui	 skema	 Tugas	 Pembantuan	 dapat	
dilaksanakan	menggunakan	beberapa	opsi,	salah	satunya	adalah	identifikasi	
wewenang	 berdasarkan	 fungsi	 lahan	 gambut	 yang	 ada	 di	 Provinsi	 ataupun	
Kabupaten/Kota.	Urgensi	menggunakan	fungsi	lahan	dalam	hal	ini	berkaitan	
dengan	 SKPD	 yang	memiliki	wewenang	 untuk	melaksanakan	 implementasi	
restorasi.	

Sesuai	dengan	UU	No.23	 tahun	2016,	 saat	 ini	urusan	yang	berkaitan	
dengan	 lingkungan	 hidup	 dan	 kehutanan	 menjadi	 wewenang	 Pemerintah	
Provinis,	sehingga	lahan	gambut	di	wilayah	hutan	akan	di	Tugas	Pembantuan	
kepada	Dinas	Kehutanan	Provinsi.	Wilayah	yang	statusnya	APL	non	konsesi	
akan	direstorasi	oleh	dinas	yang	terkait,	baik	di	Provinsi	maupun	Kab/Kota.		

4.3 Sumber	Pendanaan	

Dalam	menjalankan	tugas	dan	fungsinya	BRG	didukung	oleh	berbagai	
sumber	dana	yaitu	APBN,	HBLN,	dan	dana	swasta.	

Tabel	4-4	Sumber	Pendanaan	

No.	 Sumber	
Pendanaan	 Penggunaan	

1	 APBN/APBD	 • Restorasi	 ekosistem	 gambut	 pada	 kawasan	
hutan	 konservasi,	 kawasan	 hutan	 lindung,	
kawasan	 hutan	 produksi	 yang	 belum	 dibebani	
hak,	area	milik	masyarakat	(APL)	

• Dilaksanakan	oleh	Satker	Pemerintah	
• Dapat	 diberikan	 hibah	 kepada	 masyarakat	 dan	

pemerintah	daerah	

2	 Pemberi	
Hibah	

• Restorasi	 ekosistem	 gambut	 pada	 kawasan	
hutan	 konservasi,	 kawasan	 hutan	 lindung,	
kawasan	 hutan	 produksi	 yang	 belum	 dibebani	
hak,	area	milik	masyarakat	(APL)	
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4.4 Kebijakan	Pendanaan	

Secara	 indikatif,	 kebutuhan	 pendanaan	 pelaksanaan	 Program	
Koordinasi	 dan	 Fasilitasi	 Restorasi	 Ekosistem	 Gambut	 di	 7	 Provinsi	 tahun	
2016-2020	 adalah	 sebesar	 Rp	 10.593.000.000.000	 (sepuluh	 triliyun	 lima	
ratus	sembilan	puluh	tiga	milyar	rupiah).	Besaran	pendanaan	tersebut	hanya	
sebatas	 untuk	 kebutuhan	 pembiayaan	 pencapaian	 target	 IKK	 dan	 IKP.	
Adapun	kebutuhan	belanja	aparatur	(layanan	dan	operasional	perkantoran)	
selama	 tahun	 2016-2020	 diproyeksikan	 sebesar	 Rp	 298.000.000.000	 (dua	
ratus	 sembilan	 puluh	 delapan	 milyar	 rupiah).	 Dengan	 demikian,	 total	
kebutuhan	 pendanaan	 pelaksanaan	 Program	Restorasi	Gambut	 tahun	2016-
2020	adalah	sebesar	Rp	10.936.000.000.000	 (sepuluh	triliyun	sembilan	ratus	
tigapuluh	enam	milyar	 rupiah).	 Bila	 target	 pendanaan	 tahunan	 tidak	 dapat	
dipenuhi,	 maka	 target	 capaian	 kinerja	 serta	 target	 pendanaannya	 akan	
dialihkan	menjadi	 target	 tahun	 berikutnya.	 Rincian	 kebutuhan	 pembiayaan	
tersebut	setiap	tahunnya	secara	indikatif	adalah	sebagai	berikut:	

No.	 Sumber	
Pendanaan	 Penggunaan	

2	 Pemberi	
Hibah	

• Dilaksanakan	 oleh	 Satker	 Pemerintah,	 atau	
dapat	juga	LSM	

• Dapat	 	diberikan	hibah	kepada	masyarakat	dan	
pemerintah	daerah	

3	 Investasi	 • Restorasi	 pada	 kawasan	 hutan	 produksi,	 hutan	
lindung	dan	APL	yang	belum	dibebani	hak	

• Dilaksanakan	 oleh	 investor,	 bisa	 bekerjasama	
dengan	LSM	dan	masyarakat	

4	 Dana	Swasta	 • Kawasan	 hutan	 produksi	 dan	 APL	 yang	 sudah	
dibebani	hak	

• Dilaksanakan	oleh	pemegang	konsesi	
• Bisa	bekerjasama	dengan	LSM	dan	masyarakat	

5	 Swadaya	
Masyarakat	

• APL,	kawasan	hutan	produksi	dan	hutan	lindung	
yang	dialokasikan	sebagai	perhutanan	sosial	
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Tabel	4-5	Kebutuhan	Pendanaan	Pelaksanaan	Program	Restorasi	
Gambut	

Tahun	
Jenis	Kebutuhan	Pendanaan	(juta	rupiah)	

Jumlah	Belanja	
Kinerja	 Belanja	Gaji	 Operasional	

Perkantoran	
2016	 93.000	 27.000	 25.000	 150.000	
2017	 2.500.000	 40.000	 30.000	 2.570.000	
2018	 3.000.000	 40.000	 32.000	 3.072.000	
2019	 2.500.000	 40.000	 32.000	 2.572.000	
2020	 2.500.000	 40.000	 32.000	 2.572.000	

Jumlah	 10.593.000	 147.000	 151.000	 10.936.000	

	

	

	
Gambar	4-6	Porsi	Kebutuhan	Pendanaan	Pelaksanaan	Program	

Restorasi	Gambut	Berdasarkan	Jenis	Belanja	
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Gambar	4-7	Kebutuhan	Pendanaan	Pelaksanaan	Program	

Restorasi	Gambut	Berdasarkan	Jenis	Belanja	
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BAB	5. PENUTUP	

Restorasi	 Gambut	 adalah	 upaya	 perlindungan	 dan	 pengelolaan	
ekosistem	 gambut,	 yang	 meliputi	 aspek	 perlindungan,	 pemulihan,	 dan	
pemanfaatan	 kekayaan	 sumberdaya	 alam	 berupa	 ekosistem	 gambut,	 yang	
dilakukan	 secara	 lestari	 dan	 bijaksana	 untuk	 menjamin	 kesinambungan	
fungsinya,	 agar	 dapat	 memberikan	 manfaat	 dalam	 mendukung	 kehidupan	
umat	manusia.	

BRG	 yang	 bertugas	 menyelenggarakan	 fasilitasi	 dan	 koordinasi	
perumusan	 dan	 pelaksanaan	 kebijakan	 di	 bidang	 perlindungan	 dan	
pengelolaan	ekosistem	gambut,	secara	ekplisit	dalam	Perpres	Nomor	1	Tahun	
2016	 diamanatkan	 untuk	 melaksanakan	 percepatan	 pemulihan	 fungsi	
ekosistem	gambut	seluas	2	(dua)	juta	ha	yang	terletak	di	7	(tujuh)	provinsi.		

Bahwasanya	 untuk	 mencapai	 sasaran	 tersebut	 di	 atas,	 BRG	
bekerjasama	 dengan	 semua	 pihak	 baik	 instansi	 pemerintah	 di	 pusat	 dan	
daerah	maupun	 pihak	 swasta,	 LSM,	 perguruan	 tinggi,	masyarakat	 adat	 dan	
sebagainya.	 Adapun	 kebijakan	 BRG	 untuk	 mencapai	 sasaran	 dimaksud	
adalah:	

1. Memanfaatkan	ekosistem	gambut	secara	berkelanjutan		

2. Melindungi	 ekosistem	 gambut	 yang	 masih	 utuh	 serta	 mempercepat	
pemulihan	ekosistem	gambut	yang	terdegradasi	melalui	berbagai	opsi	
restorasi		

Selanjutnya	berdasarkan	arah	kebijakan	tersebut,	restorasi	ekosistem	
gambut	akan	dilaksanakan	melalui	strategi	yang	diterjemahkan	dalam	tugas	
dan	fungsi	setiap	eselon	1	di	lingkup	BRG	sebagai	berikut:	

Strategi	1.	Mendorong	pengelolaan	ekosistem	gambut	berkelanjutan	
Strategi	2.	Memulihkan	gambut	yang	rusak	konservasi	gambut	yang	utuh	
Strategi	3.	Meningkatkan	kesejahteraan	masyarakat	
Strategi	4.	Melakukan	riset	aksi	untuk	mendukung	pelaksanaan		
Strategi	5.	Mewujudkan	tata	kelola	Pemerintahan	yang	baik.	

Revisi	 Renstra	 BRG	 akan	 dilakukan	 secara	 periodik	 menyesuaikan	
dengan	perkembangan	yang	ada.	
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LAMPIRAN	II	
PERATURAN	KEPALA	BADAN	RESTORASI	GAMBUT	REPUBLIK	INDONESIA	
NOMOR:	P.5/KB	BRG-SB/11/2016	
TENTANG	RENCANA	STRATEGIS	BADAN	RESTORASI	GAMBUT	TAHUN	2016-2020	

MATRIKS	KINERJA	DAN	PENDANAAN	BADAN	RESTORASI	GAMBUT	

Program/Kegiatan	 Sasaran	Program	/	
Sasaran	Kegiatan	

Indikator	Kinerja	
Program/	
Indikator	Kinerja	
Kegiatan		

TARGET	 ALOKASI	(Juta	Rupiah)	

2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Program	Koordinasi	dan	
fasilitasi	restorasi	eko-sistem	
gambut	seluas	2	(dua)	juta	
hektar	di	tujuh	provinsi	

Terpulihkannya	2	(dua)	
juta	hektar	ekosistem	
gambut	yang	
terdegradasi	

	 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		
Perencanaan,	pengen-dalian	
dan	kerja	sama	
penyelenggaraan	restorasi	
gambut	

		

Tersusunnya	peta	KHG	
di	7	provinsi	

Peta	kesatuan	
hidrologis	gambut	di	
tujuh	provinsi	

4	KHG	 80	KHG	 118	KHG	 118	KHG	 118	KHG	 	4,000		 	80,000		 	118,000		 118,000		 94,400		

Tersedianya	infor-masi	
spasial	dan	non-spasial	
untuk	peren-canaan	
restorasi	gambut	

Peta	rekomendasi	
zonasi,	peta	
prioritas	restorasi,		
dan	RPPEG	

4	 12	 10	 9	 0	 4,000	 12,000		 10,000		 9,000	 -	

	Tersusunnya	
penetapan	zonasi	fungsi	
lindung	dan	fungsi	
budidaya	

Tersusunnya	
penetapan	zonasi	
fungsi	lindung	dan	
fungsi	budidaya	

4	 80	 118	 118	 118	 2,000	 40,000	 59,000	 59,000	 59,000	
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Program/Kegiatan	 Sasaran	Program	/	
Sasaran	Kegiatan	

Indikator	Kinerja	
Program/	
Indikator	Kinerja	
Kegiatan		

TARGET	 ALOKASI	(Juta	Rupiah)	

2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	

		 Terjalinnya	secara	
efektif	hubungan	dan	
kerja	sama	luar	negeri	
dalam	pendanaan,	
pengem-bangan	ilmu	
pengeta-huan	dan	
teknologi,	dan	
manajemen	restorasi	
gambut	

Jumlah	kerja	sama	
luar	negeri	dalam	
pendanaan,	
pengembangan	ilmu	
pengetahuan	dan	
teknologi,	dan	
manajemen	
restorasi	gambut	

0	 14	Naskah	 7	Naskah	 7	Naskah	 0	 0	 7,000	 3,500		 3,500		 -				

Pelaksanaan	konstruksi	
infrastruktur	pembasahan	
(rewetting)	gambut	dan	
penataan	ulang	pengelolaan	
areal	gambut	terbakar	
		
		

		

	Terlaksananya	
restorasi	dan	
perlindungan	ekosistem	
gambut	

	Jumlah	Restorasi	
dan	perlindungan	
ekosistem	gambut	di	
2	juta	ha	

25.000	ha	 400.000	
ha	

600.000	
ha	

600.000	
ha	

375.000	
ha	

	50,000		 	800,000		 3,480,000		 4,540,000		 3,775,000		

Terlaksananya	
pemeliharaan	
infrastruktur	
pembasahan	lahan	
gambut	

Jumlah	unit	infra-
struktur	
pembasahan	lahan	
gambut	yang	
terpelihara	

25.000	ha	 400.000	
ha	

600.000	
ha	

600.000	
ha	

375.000	
ha	

5,000		 	80,000		 120,000		 120,000		 75,000		

Terselenggaranya	
supervisi		pem-
bangunan	dan	
pemeliharaan	
infrastruktur	restorasi	
gambut	secara	
transparan	dan	
bertanggung	jawab		

Frekuensi	super-visi	
kegiatan	pem-
bangunan	dan	
pemeliharaan	
infrastruktur	
restorasi	gambut	
secara	transparan	
dan	bertanggung	
jawab	(supervisi	
dalam	survei,	in-
vestigasi,	desain,	
konstruksi,	operasi,	
dan	pemeliharaan)	

0	 7	Kali	 7	Kali	 7	Kali	 7	Kali	 		-				 			4,900		 			4,900		 			4,900		 			4,900		
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Program/Kegiatan	 Sasaran	Program	/	
Sasaran	Kegiatan	

Indikator	Kinerja	
Program/	
Indikator	Kinerja	
Kegiatan		

TARGET	 ALOKASI	(Juta	Rupiah)	

2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	

Terselenggaranya	
budidaya	tanaman	pada	
kawasan	budi	daya	
gambut	dengan	
tanaman	dan	sistem	
yang	sesuai	untuk	
keperluan	dukungan	
kesejahteraan	
masyarakat	

Jumlah	unit	
persemaian	

0	 70	unit							
(35	Kab)	

70	unit									
(35	Kab)	

70	unit									
(35	Kab)	

0	 	-				 	7,000		 7,000		 7,000		 									-				

Pelaksanaan	sosialisasi	dan	
edukasi	serta	partisipasi	dan	
dukungan	masyarakat	pada	
restorasi	gambut	

	Meningkatnya	
pengetahuan	dan	
kesadaran	masya-rakat	
tentang	pengelolaan	
gambut	berkelanjutan	

Indeks	persepsi	
masyarakat	dan	
pemangku	
kepentingan	
terhadap	
pengelolaan	gambut	

1	Survey	 5	Survey	 1	Survey	 1	Survey	 1	Survey	 1,000		 5,000		 1,000		 1,000		 1,000		

		 Terhimpun	dan	
terakomodasinya	
partisipasi,	dan	
dukungan	masyarakat	

Jumlah	dukungan	
individu	dan	
kelompok	masya-
rakat	dalam	
perencanaan	dan	
pelaksanaan	
restorasi	

10	Pokmas	40	Pokmas	40	Pokmas	40	Pokmas	40	Pokmas	 			5,000		 	20,000		 	20,000		 	20,000		 	20,000		

		 Meningkatnya	
ketahanan	sosial,	
ekonomi,	dan	
lingkungan	masyarakat	
di	dalam	dan	sekitar	
gambut	tergedradasi		

Indeks	Desa	
Membangun	pada	
desa-desa	di	dalam	
dan	sekitar	gambut	
terdegradasi	naik	1	
tingkat	(status	
kemajuan	dan	
kemandirian	desa)	

0	 40	Desa		 40	Desa	
naik	1	
tingkat		

40	Desa	
naik	1	
tingkat		

40	Desa	
naik	1	
tingkat		

									-				 		32,000		 	32,000		 		32,000		 		32,000		
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Program/Kegiatan	 Sasaran	Program	/	
Sasaran	Kegiatan	

Indikator	Kinerja	
Program/	
Indikator	Kinerja	
Kegiatan		

TARGET	 ALOKASI	(Juta	Rupiah)	

2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	

		 Meningkatnya	
partisipasi	masyarakat	
dalam	pemantauan	
pelaksanaan	restorasi	
gambut	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

		 		 Sistem	informasi	
pelaporan	
masyarakat	

0	 1	sistem	 0	 0	 0	 									-				 			2,000		 									-				 									-				 									-				

Penelitian	dan	
pengembangan	teknologi	
pemetaan,	pembasahan	dan	
revegetasi	serta	upaya	
pengembangan	ekonomi	di	
lahan	gambut	secara	
berkelanjutan	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

		 Terbangunnya	demplot-
demplot	restorasi	
gambut	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

		 		 Jumlah	demplot	
yang	terbangun	dan	
terkelola	

15	
demplot	

75	
demplot	

50	
demplot	

30	
demplot	

22	
demplot	

	15,000		 	75,000		 	50,000		 	30,000		 	22,000		

		 Tersusunnya	alternatif	
budidaya	dan	jenis	
komoditas	untuk	
budidaya	ramah	
ekosistem	rawa	gambut	
basah	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

		 		 Jumlah	model	
pengembangan	
komoditas	adaptif	
yang	dikembangkan	

1	model	 2	model	 2	model	 2	model	 2	model	 			2,000		 			4,000		 			4,000		 			4,000		 			4,000		
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Program/Kegiatan	 Sasaran	Program	/	
Sasaran	Kegiatan	

Indikator	Kinerja	
Program/	
Indikator	Kinerja	
Kegiatan		

TARGET	 ALOKASI	(Juta	Rupiah)	

2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	

		 Terbangunnya	sistem	
monitoring	dan	evaluasi	
terpadu	pembasahan	
dan	revegetasi	

Jumlah	sistem	
monitoring	dan	
evaluasi	

1	 1	 0	 0	 0	 			2,000		 			2,000		 									-				 									-				 									-				

		 Tersusunnya	hasil	
inovasi	teknologi	dan	
kebijakan	untuk	
restorasi	gambut	

Adopsi	hasil	inovasi	
teknologi		

2	unit	 2	unit	 2	unit	 2	unit	 2	unit	 			4,000		 			4,000		 			4,000		 			4,000		 			4,000		

Dukungan	manajemen	
kelembagaan		

Terselenggaranya	
koordinasi	dan	
penguatan	kebijakan	
pelaksanaan	restorasi	
gambut	

Sinkronisasi	
program	dan	
kebijakan	lintas	
sektor	

0	 2	SK	 0	 0	 0	 									-				 			1,000		 									-				 									-				 									-				

		 Terbangunnya	
Pedoman	kelembagaan	
dan	kapasitas	restorasi	
gambut	di	semua	
tataran	pemerintahan	

Pedoman	
pembentukan	
lembaga	dan	
hubungan	kerja	

0	 7	NSPK	 0	 0	 0	 									-				 			4,900		 									-				 									-				 									-				

		 Terjaminnya	
pengakuan,	
perlindungan,	dan	
pemenuhan	hak	dan	
kewajiban	masyarakat	
dalam	pelaksanaan	
restorasi	gambut	

Persentase	
implementasi	
Safeguard	
terintegrasi	dalam	
program	restorasi	
gambut	di	semua	
tataran	

100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 						700		 			4,000		 			5,000		 			5,000		 			4,000		

		 Tersusunnya	
perencanaan	dan	
penggangaran	restorasi	
gambut	

Jumlah	
pengkoordinasian	
dan	singkronisasi	
penyusunan	
program	dan	
anggaran	

5	
Dokumen	

5	
Dokumen	

5	
Dokumen	

5	
Dokumen	

5	
Dokumen	

			4,000		 			4,000		 			4,000		 			4,000		 			4,000		
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Program/Kegiatan	 Sasaran	Program	/	
Sasaran	Kegiatan	

Indikator	Kinerja	
Program/	
Indikator	Kinerja	
Kegiatan		

TARGET	 ALOKASI	(Juta	Rupiah)	

2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	

dilingkungan	BRG	

		 Tersusunnya	peraturan	
perundangan	

Jumlah	Rancangan	
Peraturan	
Perundangan	

3	Draft	 10	Draft	 10	Draft	 10	Draft	 10	Draft	 	1,300		 	5,000		 	5,000		 	5,000		 	5,000		

		 Terwujudnya	
akuntabilitas	
pelaksanaan	restorasi	
gambut	

Jumlah	Pengawasan	
oleh	APIP	(Audit,	
Review,	Evaluasi,	
Pemantauan	dan	
Pengawasan)	

4	Laporan	 10	
Laporan	

10	
Laporan	

10	
Laporan	

10	
Laporan	

2,000		 	5,000		 				5,000		 	5,000		 		5,000		

		 Terbentuk	dan	
beroperasinya	sistem	
informasi	restorasi	
gambut	

Sistem	informasi	
restorasi	gambut	

0	 1	Sistem	 0	 0	 0	 -				 				1,200		 									-				 			-				 									-				

JUMLAH	
		 		 		 		 		 		 		

102,000	 1,200,000	 3,932,400	 4,971,400	 4,109,300	
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LAMPIRAN	III	

ASUMSI	PERHITUNGAN	RESTORASI	DAN	PERLINDUNGAN	EKOSISTEM	GAMBUT	DI	2	JUTA	HEKTAR	

Opsi	Intervensi	 Satuan	
Harga/Ha	

2016	 2017	 2018	 2019	 2020	

HA	 Rp	
(Juta)	 HA	 Rp	(Juta)	 HA	 Rp	(Juta)	 HA	 Rp	(Juta)	 HA	 Rp	(Juta)	

Sekat	Kanal	 1	 12,500		 12,500		 200,000		 200,000		 150,000		 150,000		 150,000		 150,000		 150,000		 150,000		

Revegetasi	 12	 	 							-				 	20,000		 240,000		 250,000		 	3,000,000		 250,000		 3,000,000		 150,000		 1,800,000		

Pemeliharaan1	 4	 		 		 		 		 20,000		 80,000		 250,000		 1,000,000		 250,000		 1,000,000		

Pemeliharaan2	 2	 		 		 		 		 		 		 20,000		 					40,000		 250,000		 500,000		

Pemeliharaan3	 2	 		 		 		 		 		 		 		 		 20,000		 	40,000		

Sumur	Bor	 3	 12,500		 37,500		 90,000		 270,000		 20,000		 	60,000		 30,000		 	90,000		 25,000		 	75,000		
Alternatif	Livelihood	
dalam	rangka	
penanganan	konflik	

1	 		 								-				 									
10,000		

	10,000		 								
80,000		

				80,000		 								
70,000		

	70,000		 	25,000		 					25,000		

Lanjutan	
Penanganan	Konflik	

1	 		 		 		 		 10,000		 10,000		 90,000		 90,000		 160,000		 160,000		

Perlindungan	 1	 		 								-				 			80,000		 80,000		 100,000		 100,000		 100,000		 			100,000		 	25,000		 	25,000		

		 	 25,000		 50,000		 400,000		 800,000		 600,000		 		3,480,000		 600,000		 6,540,000		 			375,000		 3,775,000		
Sekat	Kanal=	25	juta/unit,	1	unit	membasahi	25	Ha		
Revegetasi=	12	juta/ha	
Sumur	Bor=	3	juta/unit,	1	unit	membasahi	1	ha	
Resolusi	Konflik=	1	Juta/Ha	
Perlindungan=	1	Juta/Ha	

	


