Istilah gambut diserap dari bahasa daerah Banjar, Kalimantan
Selatan. Di berbagai belahan dunia lain, gambut dikenal dengan
aneka nama seperti bog, moor, musked, pocosin atau mire.
Tanah gambut terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan
yang setengah membusuk, oleh sebab itu kandungan bahan
organiknya tinggi. Tanah yang terutama terbentuk di
lahan-lahan basah ini disebut dalam bahasa Inggris sebagai
peat.

adalah
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Indonesia merupakan negara yang memiliki luas lahan gambut
terbesar di antara negara-negara tropis lainnya. Pada kodratnya,
lahan gambut adalah basah. Gambut yang kering akan banyak
membawa malapetaka karena mudah terbakar. BRG ingin
mengembalikan gambut menjadi basah sehingga membawa
anugerah bagi seluruh makhluk hidup.

Pindai Kode QR
untuk Versi
Buku Elektronik

PENGANTAR
Mengkoordinasi dan memfasilitasi
restorasi gambut di tujuh provinsi, yang
merupakan tugas Badan Restorasi
Gambut (BRG) —seperti disebutkan
dalam Peraturan Presiden No.1 Tahun
2016 tentang Badan Restorasi
Gambut— pada kenyataan di lapangan,
membawa cukup banyak tantangan.

adalah
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Bagaimana tidak? Indonesia dikaruniai
lahan gambut seluas 14,9 juta hektare
(ha). Lahan gambut ini tersebar,
utamanya berada di Sumatera (6,4 juta
Nazir Foead
ha), Kalimantan (4,7 juta ha) dan Papua
Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG)
(3,6 juta ha). Secara spesifik, tujuh
provinsi yang menjadi wilayah kerja BRG meliputi: Provinsi Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Selatan dan Papua.
Akibat keterlanjuran pembukaan dan pengeringan gambut, yang
menyebabkan kebakaran gambut yang terulang hampir setiap tahun,
lahan gambut Indonesia terus mengalami kerusakan. Belajar dari catatan
pengalaman masa lalu, pada 6 Januari 2016 Presiden Joko Widodo
memutuskan membentuk badan khusus untuk merestorasi ekosistem
gambut, Badan Restorasi Gambut (BRG), guna mempercepat upaya
pemulihan dan pencegahan terhadap kebakaran, BRG juga harus
membawa multi-manfaat pada ekosistem gambut untuk kepentingan
ekonomi, sosial dan ekologi.
Buku ini, meringkas berbagai aktivitas dan pencapaian yang telah
dilakukan oleh BRG hingga 2020. Tentu tidak semua kerja BRG dapat
dirangkum dalam buku ini, apalagi pekerjaan persiapan mulai dari
perencanaan, koordinasi dan penguatan kebijakan, penataan pengelolaan
areal gambut terbakar serta pemetaan area prioritas restorasi.
Untuk memudahkan publik memahami aktivitas BRG, kami
menyajikannya dalam bentuk buku yang kaya akan gambar dengan teks
yang mudah dipahami. Semoga, apa yang kami lakukan bermanfaat bagi
ekosistem gambut yang berkelanjutan (lestari) dan tentu saja bagi para
pemangku kepentingan.
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Daftar Isi

BRG memprioritaskan aksi di tingkat tapak, yaitu dimulai dari
pemberdayaan masyarakat termasuk di dalamnya penguatan
kelembagaan di tingkat desa. Kearifan lokal dan praktik-praktik
pemanfaatan gambut secara tradisional yang telah berlangsung
puluhan tahun, dipadukan dengan perkembangan teknologi untuk
restorasi ekosistem gambut di tingkat lanskap.
Pendekatan-pendekatan ini, dilengkapi dengan pengembangan
dan pemanfaatan teknologi serta inovasi untuk mempercepat
upaya pemulihan.
Buku ini dibagi menjadi tiga bagian yang kami harapkan bisa
menceritakan secara ringkas capaian yang diperoleh selama 5
tahun BRG bekerja. Pada tahap awal kami menyajikan upaya
penguatan kelembagaan dan perubahan paradigma. Hal ini
penting, karena dari sinilah berbagai aktivitas restorasi berawal.
Salah satu aksi nyata yang dilakukan BRG adalah membentuk Desa
Peduli Gambut (DPG). DPG melihat desa bukan hanya menjadi
lokus atau tempat kegiatan, namun menjadi subyek, dan
partisipasi masyarakat menjadi ujung tombak program. Selain
berkontribusi pada penguatan ketahanan sosial dan ekonomi,
kegiatan DPG mendukung peningkatan ketahanan lingkungan.
Selama 5 tahun, BRG dan mitra telah bekerja di 640 DPG, dengan
total luas lahan gambut 4,6 juta ha.
Ringkasan
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Di samping melakukan edukasi, BRG juga memiliki berbagai
program penguatan aktivitas ekonomi untuk menopang kehidupan
masyarakat di sekitar lahan gambut. Dengan begitu, masyarakat
mempunyai alternatif pengelolaan lahan dan kegiatan ekonomi,
sehingga tidak merusak gambut demi keuntungan jangka pendek.

Lebih lanjut lagi, kami juga membentuk 2.295 kelompok
masyarakat (Pokmas) agar kesejahteraan meningkat melalui
pertanian yang produktif mulai dari penanaman nanas, padi, jahe,
ubi, jagung, semangka hingga kopi liberika. Dan terbukti, kegiatan
produktif ini berhasil tanpa membakar lahan.

Pendekatan pemulihan gambut dilaksanakan melalui kegiatan
biofisik berupa pembasahan lahan gambut, penanaman kembali,
dan revitalisasi sosial ekonomi masyarakat di lahan gambut. Kami
menyebut ketiga hal ini dengan istilah R1, R2 dan R3 yang
bermakna pembasahan, revegetasi dan revitalisasi.

BRG juga mengajak masyarakat meningkatkan nilai tambah
tanaman lokal mulai dari membuat kerajinan dari rumput purun
hingga membuat kain tenun.

Kami memaparkan berbagai upaya pembasahan yang telah
dilakukan untuk meningkatkan kadar kelembapan gambut.
Pembasahan ini dilakukan dengan membangun Infrastuktur
Pembasahan Gambut (IPG) berupa 7.136 sekat kanal, 431
penimbunan kanal, dan 15.594 pembuatan sumur bor yang
memberikan dampak pembasahan di lahan gambut seluas
835.288 ha.
Bekerja sama dengan program pemerintah lainnya, baik pusat
maupun daerah, pembangunan infrastruktur ini melibatkan 29.644
masyarakat setempat. Selain menumbuhkan rasa ‘memiliki’,
masyarakat yang terlibat dalam proyek padat karya ini juga
mendapat insentif.
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Tantangan untuk percepatan memang harus didukung dengan
pengembangan inovasi, teknologi atau pendekatan saintifik dalam
restorasi gambut. Di era kemajuan teknologi dan komunikasi digital
saat ini, BRG berusaha beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Demi membantu prediksi lokasi yang rentan terbakar, BRG
memasang 154 alat pemantauan kebasahan gambut di lapangan,
yang secara real-time mengirimkan data setiap 10 menit secara
otomatis, dan dapat dibaca dari mana saja dan kapan saja melalui
ponsel atau komputer.
Dengan adanya teknologi ini, kebakaran bisa lebih cepat
diantisipasi, sekaligus untuk membantu Satgas dan tim kerja
melaksanakan kegiatan pembasahan gambut, apakah secara
manual di lapangan atau menggunakan pesawat Teknologi
Modifikasi Cuaca (TMC).
5 Tahun Kerja BRG RI
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Desa dan Masa Depan Restorasi Gambut

BAB 1
Desa,

Ujung Tombak

Restorasi Gamb

Desa berperan vital bagi restorasi gambut. Bak mata lembing, desa
menjadi ujung tajamnya perbaikan lingkungan gambut. Di sini,
desa bukan dilihat sebagai obyek, tempat berbagai macam
bantuan dan program dilaksanakan, namun desa ditempatkan
sebagai subyek. Oleh sebab itu, partisipasi, peran dan komitmen
Pemerintahan Desa dan warga masyarakatnya menjadi faktor
penting dalam keberlanjutan restorasi gambut.
Program Desa Peduli Gambut (DPG) mengusung paradigma
restorasi gambut berbasis pembangunan pedesaan. Melalui DPG
ini, kegiatan restorasi gambut diintegrasikan ke dalam
pembangunan desa dan kelembagaan masyarakat.
DPG adalah rumah restorasi gambut di tingkat tapak. Program
DPG dilaksanakan sejak 2017, baik secara langsung oleh BRG atau
bersama mitra LSM, Ormas dan Swasta. Hingga 2020, 640
desa/kelurahan berhasil kami dampingi. Luas areal gambut di
seluruh desa ada 4,6 juta ha dan 1,4 juta ha di antaranya termasuk
ke dalam target restorasi gambut.
Program DPG berkenaan dengan dua tujuan. Pertama, menyiapkan
masyarakat untuk berpartisipasi dan tidak dirugikan dari kegiatan
restorasi gambut. Kedua, memastikan keterpaduan dan
keberlanjutan kegiatan melalui pengintegrasian ke dalam
pembangunan desa.
Masyarakat, terutama aktor penting di desa, perlu mengetahui
perlindungan ekosistem gambut. Oleh sebab itu, sosialisasi dan
edukasi berlangsung tiada henti melalui keberadaan dan peran
fasilitator DPG. Tinggal bersama masyarakat selama 10 bulan
setiap tahunnya, fasilitator menjadi edukator sekaligus tenaga
penggerak restorasi gambut. Sebanyak 576 anak muda
menjalankan peran mulia ini dan 31% di antaranya adalah
perempuan.
Para fasilitator DPG juga mendampingi pembentukan dan
penguatan Pokmas, yang menjadi penerima manfaat dari kegiatan
restorasi. Pokmas berperan untuk berbagai kegiatan, mulai dari
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan
gambut, penyemaian dan penanaman, pengelolaan lahan tanpa
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Sejak 2020 disebut Desa Mandiri Peduli Gambut (RPJMN 2020-2024).
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bakar dan pertanian alami, serta usaha ekonomi berbasis pangan,
ekowisata dan kerajinan.
Pengintegrasian kegiatan restorasi ke dalam pembangunan desa
dilakukan melalui dua hal. Yang pertama dengan memfasilitasi
penyusunan atau revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKPDes). Di sini kegiatan-kegiatan perlindungan ekosistem
gambut dan pemberdayaan ekonomi berbasis pemanfaatan
ekosistem gambut secara berkelanjutan diadopsi ke dalam dua
dokumen perencanaan pembangunan desa tersebut.

Yang kedua dengan memfasilitasi penyusunan produk hukum desa
yang mendukung upaya restorasi gambut. Sebanyak 817 produk
hukum desa telah dihasilkan, sebagian besar berupa Peraturan
Desa mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Fasilitasi Pembentukan
Produk Hukum Tingkat Desa 2019-2020

Melalui dokumen perencanaan ini, desa menunjukkan komitmen
melanjutkan kegiatan restorasi gambut. Alokasi anggaran sebesar
total Rp.30,9 miliar telah diusulkan oleh 238 desa dalam RKPDes
2019-2020.

Kerja sama

Program DPG yang Mendapat Alokasi Pendanaan
dari RKPDes 2019-2020

Kelompok
Masyarakat

Perlindungan dan
Pemanfaatan
Ekosistem
Gambut (PPEG)
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Rancangan
Perdes

7

Perjanjian
Kerja sama

1

Peraturan Desa
(Perdes)

5

16

Peraturan Bersama
Kepala Desa

Rancangan Keputusan
Kepala Desa

206
178

Perencanaan Desa

Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes)

2

2
Rp

60
3
134
49

Keputusan
Kepala Desa

Rancangan
Perdes

2
24

Keputusan
Kepala Desa

Peraturan Desa
(Perdes)

26

Keputusan
Kepala Desa

87
14
1

Keputusan
Kepala Desa

Peraturan Desa
(Perdes)

Rancangan Keputusan
Kepala Desa

Rancangan
Perdes

Peraturan Desa
(Perdes)
Rancangan
Perdes

Rancangan Keputusan
Kepala Desa
Peraturan Bersama
Kepala Desa
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Sinergi Lintas Sektor dengan Pemerintah Daerah
Intervensi desa tentu saja tidak cukup. BRG ingin memastikan
bahwa restorasi gambut berjalan selaras dengan kebutuhan
melindungi ekosistem gambut dan keberlanjutan kegiatan ekonomi
pada lanskap Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Ekonomi hijau di
dalam lanskap KHG, itulah nama yang tepat untuk
menggambarkan tujuan ini. Hal ini juga sejalan dengan instruksi
Presiden untuk membangun kesejahteraan petani melalui kerja
sama lintas sektoral. Lantas, bagaimana hal ini terhubung dengan
DPG?
Melalui kawasan perdesaan ini, sinergi dan integrasi dengan
pembangunan daerah dilakukan. Dialog intensif dengan
pemerintahan daerah, khususnya di tingkat kabupaten,
menghasilkan kesepahaman bahwa kegiatan-kegiatan restorasi
dan ekonomi kerakyatan di pedesaan gambut perlu didukung oleh
pemerintah daerah.
Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, misalnya, 6
Organisasi Perangkat Daerah bersepakat mengintegrasikan
kegiatan di sektor masing-masing untuk mendukung kegiatan
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ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi dan perlindungan
ekosistem gambut dan pencegahan karhutla.
Di Bengkalis, Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
mengadopsi kegiatan pendampingan dan pemberdayaan DPG ke
dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021, termasuk
pembentukan kawasan perdesaan yang melibatkan 10 DPG.
Lain pula cerita dari Provinsi Kalimantan Selatan. Di Kabupaten
Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan, Organisasi Perangkat
Daerah yang mengurusi Perindustrian, Perdagangan, UKM,
Koperasi dan pertanian memperkuat dukungan pada DPG baik
melalui pengembangan kapasitas pelaku UKM, dengan bantuan
alat/sarana produksi, serta pembibitan.
Mirip dengan itu, di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian memberi bantuan bibit kepada
kelompok tani kader Sekolah Lapang Peduli Gambut. Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan UMKM bersama Dekranasda
Kabupaten melibatkan pengrajin DPG dalam program mereka.
Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melanjutkan
pendampingan BUMDes.

5 Tahun Kerja BRG RI
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Tidak Membakar, tapi Dapur Tetap Ngebul

Ada kebutuhan ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi di balik
berbagai aktivitas yang mengakibatkan api berkobar. BRG
mengajak petani mencari solusi bersama terhadap hal ini.

Kisah Wendrika, Merawat Gambut dengan Toleransi
Wendrika adalah fasilitator DPG di Kalimantan Barat. Dia punya
cara unik menggalang dukungan masyarakat pada restorasi
gambut. Wendrika mendekati tokoh agama, pemuda hingga aparat
polisi.
Ia memberi contoh, bahwa toleransi dapat berjalan dalam aktivitas
restorasi gambut. Sebagai penganut Katolik, Wendrika tak enggan
memberi pendampingan bagi santri di Pondok Pesantren Ainul
Yaqin Al-Mubarok untuk memanfaatkan lahan gambut. Wendrika
menginisiasi pertanian tanpa bakar dan mengolah teh rosela.
Wendrika juga berperan besar membangun UMKM di pesantren
tersebut.
Di Desa Sungai Radak 2, dia menggerakkan aktivis gereja Katolik
di situ untuk mengenalkan gambut pada jemaat.

Metode Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan pertanian
alami ramah lingkungan diramu dari berbagai inovasi petani dan
peneliti, lalu dikembangkan melalui Sekolah Lapang Petani Gambut
(SLPG). Sekolah ini dirintis pada akhir 2017 dan mulai
dikembangkan secara meluas sejak 2018. Saat ini, ada 1.455 kader
sekolah lapang. Mereka mengelola demonstrasi plot (demplot)
PLTB secara swadaya. Demplot menjadi laboratorium untuk
mengembangkan inovasi teknologi pertanian yang ramah
lingkungan.
SLPG memberikan pengetahuan kepada petani dan kelompok tani
untuk mempraktikkan pembuatan pupuk organik, pembenah tanah
dan pembuatan pestisida alami. Tidak hanya itu, para kader juga
dibekali kemampuan membangun organisasi kelompok tani. Kini,
SLPG ini diminati oleh berbagai perusahaan sebagai salah satu
bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar konsesi atau wilayah
kerja mereka. Sejumlah LSM dan organisasi keagamaan juga
melakukan kegiatan Sekolah Lapang bersama BRG.

Wendrika tak terhalang oleh perbedaan keyakinan. Di Desa Tri
Mandayan, dia mengajak masyarakat membangun sekat kanal
secara swadaya.
Wendrika juga mengajak Bhabinkamtibmas untuk membentuk
gerakan Pramuka Peduli Gambut di SMA I Teluk Keramat.
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Sekolah Lapang Jamaah Tani
Muhammadiyah Peduli Gambut
di Jambi

5 Tahun Kerja BRG RI
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Dari Pembakar Lahan, Jadi
Mentor PLTB
Pak Ismail namanya. Lelaki asal Jawa
Timur ini sudah lama merantau ke
Riau. Seperti banyak petani lain,
pada awalnya ia juga membakar
lahan gambut untuk kegiatan
pertaniannya. “Tahun 2015, saya
pernah dikurung 3 hari oleh aparat
karena ketahuan membakar lahan,”
kenang Ismail. Sekarang Ismail sudah
meninggalkan cara membakar itu.
Pun, secara bertahap ia
mempraktikkan pertanian organik. Ia
adalah salah satu kader Sekolah
Lapang yang tangguh dan kreatif. Ia
memasarkan sendiri sayur-mayur
hasil kebun para kader di sebuah
pasar tradisional di Bengkalis. “Dulu
saya hanya ada satu lapak, sekarang
sudah jadi tiga. Banyak pelanggan
cari sayuran gambut sekarang,”
ujarnya.
Ismail juga menjadi pengajar PLTB
yang baik. Atas inisiatif sendiri ia
menyebarkan pengetahuannya
kepada petani lain, termasuk pada
kelompok perempuan
Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) di desa-desa sekitar.
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Kebangkitan Perempuan
di Lahan Gambut
Antusiasme kaum perempuan untuk
terlibat dalam PLTB dan pertanian
alami tumbuh di beberapa tempat.
Ada Theti, perempuan Dayak Ngaju
dari Kapuas, Kalimantan Tengah,
mengelola lahan kecil untuk menanam
padi yang setiap tahun, bisa panen 30
karung beras. Selain itu, dia juga
membangun demplot bersama
ibu-ibu lain sehingga mereka
sekarang tidak perlu lagi membeli
sayuran untuk keperluan sehari-hari.
Di Desa Talio Hulu, Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah, Suliswati
melakukan observasi terhadap
lahan sawahnya yang telah diberi
pembenah tanah alami, sebagai
bagian dari metode PLTB.
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Kolaborasi Lintas Pelaku
Restorasi Gambut adalah pekerjaan besar. Karenanya perlu
dukungan banyak elemen masyarakat. Penggalangan partisipasi
para pihak untuk mendukung restorasi gambut dilakukan pada
berbagai level. Di desa-desa, selain bersama petani dan pemerintah
desa, BRG mengajak guru-guru SD untuk aktif mengenalkan
kecintaan pada ekosistem gambut kepada para siswa.
Pembelajaran sambil bermain menjadi metode utama di sini.
Alat-alat peraga diberikan kepada sejumlah SD/Madrasah.
Para pemuka agama juga menjadi bagian dari kelompok yang
secara serius bekerja menyampaikan pesan restorasi gambut. BRG
juga memfasilitasi pembentukan paralegal masyarakat gambut.
Tidak ketinggalan kelompok penggerak usaha ekonomi mikro di
desa, baik yang digawangi anak-anak muda ataupun perempuan.
Selain itu, BRG juga menggandeng akademisi dari perguruan
tinggi, LSM, organisasi kemasyarakatan dan sektor swasta untuk
mendukung restorasi gambut.
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BRG bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan
Pertanian (LPP) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
(PBNU) melakukan sosialisasi dan Sekolah Lapang
Petani Gambut (SLPG) bagi santri dan warga di
Pesantren Al-Mutaqien, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

5 Tahun Kerja BRG RI
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Kemitraan dengan perusahaan
untuk kembangkan Sekolah
Lapang Petani Gambut.
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Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Restorasi
Gambut Berdasarkan Provinsi
2020

80,68

82,42

82,38

81,52

Kalimantan Selatan

Sumatera Selatan

Kalimantan Barat

78,30

78,22

78,26

75,00

Riau

Kalimantan Tengah

Jambi

DKI Jakarta

Kepuasan para pihak terhadap restorasi gambut terukur pula dari
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja dan layanan pada
tahun terakhir masa tugas BRG. Indeks Kepuasan tahun 2020
didapat dari survei persepsi yang dilakukan secara independen,
menunjukkan angka 80,68, yang artinya masuk ke dalam kategori
baik menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi mengenai survei kepuasan masyarakat
terhadap layanan publik.
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Tuwon, petani Desa Ganesha Mukti, Sumatera Selatan yang
menerapkan pertanian alami tanpa membakar gambut yang
sukses meningkatkan kesejahteraannya.

Kinerja
BRG
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Agama dan Restorasi Gambut
Perlindungan dan pemulihan ekosistem
gambut akan lebih mudah dilakukan apabila
masyarakat memiliki basis nilai dan moral
yang mendukung. Agama menjadi hal yang
tepat untuk itu. Kolaborasi BRG dengan para
pemuka agama dan organisasi keagamaan
telah dirintis sejak 2017. BRG berusaha
mengimplementasi arahan Presiden untuk
menggandeng pemuka agama demi
kesejahteraan umat.
Kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia,
Lembaga Pengembangan Pertanian
Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat
Muhammadiyah dan Persekutuan
Gereja-gereja di Indonesia terus dilakukan
dalam kurun 2017-2020.
Hasilnya adalah 548 kader da’i peduli
gambut dan 130 pendeta peduli gambut.
Mereka adalah tokoh-tokoh agama dalam
komunitas yang dibekali dengan berbagai
materi dakwah untuk perlindungan
lingkungan, khususnya ekosistem gambut.
Pendekatan lintas iman dalam memahami
restorasi gambut juga dilakukan bersama
Kementerian Agama dan Indonesia
Consortium for Religious Studies.
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Melindungi Gamb,

BAB II
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Menciptakan Lapangan
Kja
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Tiga Pendekatan Restorasi Gambut
Secara prinsip, restorasi gambut dilakukan
melalui tiga pendekatan, yaitu: pembasahan,
penanaman kembali dan revitalisasi mata
pencaharian masyarakat.
Pembasahan gambut berfungsi untuk
meningkatkan kadar kelembapan gambut.
Pembasahan dilakukan dengan membangun
Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG)
berupa sekat kanal, penimbunan kanal, dan
pembuatan sumur bor.
BRG bersama mitra restorasi telah
membangun 6.947 sekat kanal, 427 timbun
kanal dan 15.594 sumur bor, 30 paket
revegetasi dengan total area 1.709,35 ha dan
1.214 paket revitalisasi sumber mata
pencaharian masyarakat, serta melibatkan
29.664 anggota masyarakat.
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BRG memfasilitasi pembangunan IPG di area target restorasi gambut yang
merupakan area di luar lahan konsesi dengan luas terdampak sekitar
835.288 ha. Pembangunan ini dilakukan bersama pemerintah daerah
dengan mekanisme tugas pembantuan restorasi gambut serta mitra
restorasi. Pembangunan IPG di kawasan konservasi dikerjakan bersama
pemangku kawasan konservasi atas petunjuk Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

Selain restorasi di lahan masyarakat, BRG melibatkan pakar, perwakilan
kementerian terkait dan pemda untuk melakukan supervisi terhadap
konstruksi pembasahan lahan gambut seluas 538.430 ha di lahan konsesi.
Pelaksanaan supervisi dilakukan melalui sosialisasi, kunjungan dan
bimbingan teknis.

Berbagai mitra restorasi, misalnya LSM dan perguruan tinggi, juga terlibat
dalam pembangunan IPG. Pengerjaannya berkoordinasi dengan BRG agar
hasil pembahasan yang dilakukan optimal.
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15.594 Sumur Bor
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Realisasi dan Target Supervisi Restorasi Gambut
di Areal Perkebunan Oktober 2018-Desember 2020

Perkebunan
538.429,94
Realisasi

555.659,23

96,89%

Target

SUMATERA SELATAN
115.407,71

117.788,77

RIAU
213.082,10

217.407,14

JAMBI
46.133,30

38.953,65

KALIMANTAN TENGAH
66.751,06

70.233,36

KALIMANTAN SELATAN
37.570,81

49.911,66

KALIMANTAN BARAT
47.047,11

61.364,65

Supervisi restorasi gambut di lahan konsesi
Kabupaten Sarolangun, Jambi.
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Restorasi Gambut nan Padat Karya
BRG juga melibatkan masyarakat di lahan
gambut yang tergabung dalam Pokmas
untuk memulihkan lahan gambut yang sudah
terlanjur rusak. Ada 714 desa yang berada di
lahan gambut memiliki infrastruktur yang
mereka bangun sendiri.
Sebanyak 2.295 pokmas dengan total
anggota 29.644 keluarga yang ikut terlibat
dalam tiga pendekatan restorasi gambut ini.
Dengan asumsi 4 orang per keluarga, maka
sekitar 118.576 orang secara tidak langsung
mendapatkan manfaat program ini.
Keterlibatan masyarakat desa dalam kegiatan
restorasi gambut.

714
2.295
29.644
118.576

Desa
Pokmas
Keluarga

Orang

Keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan IPG (sekat kanal) di Jambi.
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Contoh pembasahan pada lahan
gambut oleh Pokmas
menggunakan sumur bor.
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Contoh penimbunan kanal
di kawasan konservasi
Suaka Margasatwa Padang Sugihan,
Sumatera Selatan.
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Revegetasi dilakukan melalui
penanaman berbagai ragam
tanaman yang cocok di lahan
gambut. Penanaman khususnya
dilakukan di areal bekas terbakar.
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Program Meningkatkan Ekonomi
Masyarakat

Pertanian ubi yang dikelola Pokmas Sumber Makmur di Desa
Harapan Jaya, Kapuas, Kalimantan Tengah. Sekarang
Pokmas ini sudah bisa mengembangkan bisnis ubi kayu
dengan keuntungan mencapai Rp. 140 juta setiap panen.
Mereka juga sudah memangkas keterlibatan tengkulak
dalam usaha ini.

Salah satu yang diupayakan oleh BRG
untuk meningkatkan ekonomi
masyarakat adalah melakukan
revitalisasi mata pencaharian berbasis
ekosistem. Revitalisasi ekonomi ini
meliputi tiga aktivitas, yaitu: (i)
berbasis lahan, (ii) berbasis
pemanfaatan sumber daya air dan
perikanan, serta (iii) berbasis jasa
lingkungan.
Program ini sangat sejalan dengan
program nasional untuk meningkatkan
ketahanan pangan. Contohnya
pertanian ubi yang dikelola Pokmas
Tunas Karya di Desa Karya Indah,
Kabupaten Kampar, Riau. Pokmas
Tunas Karya mampu memproduksi ubi
di lahan pertanian seluas 10 ha.
Estimasi produksi ubi di lahan ini
mencapai 35 ton per ha dengan masa
produksi 8-10 bulan.
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Warga di sekitar area gambut juga meningkatkan ekonomi melalui
peternakan sapi. Kolaborasi BRG dan mahasiswa, membantu proses
peternakan kelompok masyarakat (Pokmas) Taruna Karya Bersama,
di Desa Tanjung Taruna, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Selain
mengelola ternak, warga kelompok Pokmas Taruna Karya Bersama
juga menghasilkan pupuk alami yang dipakai dan dipasarkan untuk
umum sehingga mendapat keuntungan tambahan.
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Aktivitas ekonomi dilakukan juga oleh Organisasi Remaja Jawa di
Desa Air Hitam Laut, Tanjung Jabung, Jambi. Para pemuda aktif
terlibat usaha isi air minum. Walhasil, warga yang dulu hanya
minum air hujan dan parit kini bisa menikmati air mineral dan
bahkan menjualnya sehingga menjadi mata pencaharian baru
bagi warga.

5 Tahun Kerja BRG RI
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Kegiatan revitalisasi
ekonomi lainnya juga
dilakukan oleh warga Desa
Palukahan, Kecamatan
Danau Panggang, Hulu
Sungai Utara, Kalimantan
Selatan. Di dekat sumur bor,
warga membangun kolam
beje. Kolam ini berfungsi
sebagai perangkap ikan
alami sekaligus embung
untuk menampung air.
Di bidang perikanan, BRG
menggandeng Yayasan
Kitong Bisa untuk
mengembangkan abon ikan
gabus di Kampung Pachas,
Distrik Muting, Merauke,
Papua. Kerja sama ini bisa
memfasilitasi produk olahan
abon ikan di Kampung
Pachas. Program kerja sama
mengedepankan kearifan
lokal. Ikan gabus dipanen
secara berkelanjutan.

Selain sapi, BRG juga memfasiltasi masyarakat untuk
mengembangkan budidaya kerbau rawa di Pampangan,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pokmas Ulak
Kuto Mandiri berhasil membudidayakan kerbau dan produk
turunannya seperti gula puan, sagon puan, yoghurt, pupuk cair,
pupuk kompos dan biogas. Dengan demikian mereka tidak lagi
membakar lahan gambut untuk pertanian sonor.
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Tidak hanya di sektor agrikultural, penduduk
sekitar gambut juga mampu menghasilkan
kerajinan tangan. Pokmas di Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan dan Sumatera
Selatan mampu menghasilkan produk
kerajinan anyaman tangan berbahan purun
(Lepironia articulate) berupa produk fashion,
sedotan dan benda-benda keperluan rumah
tangga dan industri perhotelan.
Di Kalimantan Tengah, Pokmas memproduksi
sedotan purun. Di Kalimantan Selatan
kelompok UMKM juga memproduksi
kerajinan purun dan sasirangan. Sekitar 2,5%
hingga 10% dari keuntungan yang mereka
peroleh diberikan kepada Pokmas yang
mengurus pemeliharaan Infrastruktur
Pembasahan Gambut.
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Pertimbangan untuk program revitalisasi
ekonomi BRG antara lain:
(1) Jenis kegiatan ekonomi atau sumber mata pencaharian
harus ramah terhadap gambut basah dan lembab.
(2) Kegiatan harus minimal drainase dan minimun
penggunaan api.
(3) Jenis kegiatan tidak bertentangan dengan upaya
restorasi dan konservasi serta ramah gambut.
(4) Jenis kegiatan diutamakan berbasis kearifan dan
pengetahuan lokal.
(5) Jenis kegiatan memiliki nilai partisipasi dan

pemberdayaan masyarakat lokal.

(6) Kegiatan tidak menggunakan bahan berbahaya

dan melanggar hukum, peningkatan perekonomian
daerah dan desa.

(7) Menyerap banyak kesempatan kerja.

(8) Layak secara ekonomi dan lingkungan.
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BAB III
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Sains dan Teknologi

Ik Menjaga Gamb
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Di era digital saat ini, kecepatan mendapatkan data yang akurat
sangat penting untuk perencanaan dan pemantauan restorasi
gambut. Selain itu, karena luasnya target restorasi yang harus
dipantau, maka BRG memanfaatkan teknologi pengindraan jauh
(indraja) untuk merencanakan dan memantau kinerja restorasi.
Oleh sebab itu, inovasi teknologi menjadi salah satu kunci sukses
program ini. Bekerja sama dengan berbagai lembaga riset, BRG
berusaha mengaplikasikan teknologi yang mampu memberikan
peringatan dini atas kondisi di lapangan secara real time.
Dengan basis data yang akurat terukur dan mutakhir, kegiatan
restorasi gambut dapat direncanakan secara akurat dan
berkelanjutan.
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Teknologi LiDAR untuk Pemetaan
Pemetaan dengan teknologi yang indraja Light Detection and
Ranging (LiDAR) dengan menggunakan sinar laser mampu
mengetahui profil permukaan bumi dengan skala detil hingga
1:2.500.
Pemetaan berbasis LiDAR ini telah dilakukan pada 8 Kesatuan
Hidrologis Gambut (KHG) yang tersebar di 5 provinsi yaitu Provinsi
Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan
Tengah untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih detil.
Informasi yang rinci ini meliputi antara lain: kondisi fisik di
lapangan, tutupan lahan, kondisi topografi, serta hidrotopografi
yang selanjutnya dapat digunakan dalam melakukan rencana
restorasi gambut.
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Data dan Informasi Restorasi Gambut yang Mudah
Diakses
Pranata Informasi Restorasi Ekosistem (PRIMS) Gambut
merupakan platform daring berbasis spasial yang menyediakan
informasi mengenai kondisi lahan gambut di Indonesia dan
kemajuan restorasi gambut yang sudah dikerjakan oleh BRG
dan mitra restorasi.
Platform ini dikembangkan BRG bersama para mitra, meliputi
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO), United Nations
Development Programme (UNDP), The United Nations Office
for Project Services (UNOPS), World Resources Institute (WRI)
Indonesia, dan Kemitraan Partnership.

TMAT - SIPALAGA BRG

Dengan data yang disediakan dalam PRIMS Gambut,
masyarakat, akademisi, peneliti hingga pemerintah baik pusat
maupun daerah dapat memantau perkembangan restorasi
gambut. Laman pemantauan dan monitoring PRIMS dapat
diakses melalui https://prims.brg.go.id.
Pelaksanaan pembangunan IPG yang difasilitasi BRG ini
dilakukan oleh kelompok masyarakat, pihak ketiga dan para
mitra. Untuk itu, perlu adanya verifikasi untuk memeriksa
apakah spesifikasinya telah sesuai dengan standar yang
ditetapkan dan berfungsi dengan baik. Sejak awal tahun 2018,
BRG mengembangkan aplikasi mobile yang berfungsi untuk
membantu proses verifikasi tersebut, aplikasi mobile ini
dinamakan Sistem Informasi BRG (SISFO BRG). BRG sangat
mendukung transparansi termasuk data dan informasi. Bahkan,
masyarakat juga dapat ikut memantau kondisi IPG yang telah
diverifikasi ini pada Pranata Informasi Restorasi Ekosistem
Gambut (PRIMS GAMBUT).

PRIMS GAMBUT

Pranata Informasi Restorasi
Ekosistem Gambut
SEPAL - FAO

Sebaran Aktivitas Restorasi
Gambut

RENCANA RESTORASI
IMPLEMENTASI RESTORASI
LAPORAN RESTORASI – SISFO BRG

Akses
Publik

Analisa Indikasi Pembukaan
dan Pengeringan Gambut
Pemantauan Titik Panas
Pemantauan Tinggi Muka Air
Gambut

Titik Panas - LAPAN

Pemantauan Kelembapan
Gambut

GLOBAL LAND ANALYSIS
AND DISCOVERY (GLAD)
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Informasi, Perbaikan Perencanaan
dan Pengambilan Kebijakan
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Database
Internal

Melihat
Mengunduh

Pemantauan dan
Evaluasi Restorasi

Pemutakhiran Manajemen Data
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Pemantauan Kelembapan Gambut
SIPALAGA dan SEPAL
Untuk memantau kelembapan gambut, BRG juga
mengembangkan teknologi Sistem Pemantauan Air
Lahan Gambut (SIPALAGA) secara real time dengan
dukungan BPPT dan Universitas Hokkaido, serta
pemantauan kelembapan melalui teknologi pengindraan
jauh dengan platform System for Earth Observation
Data Access, Processing & Analysis for Monitoring
(SEPAL) bekerja sama dengan FAO.
SEPAL merupakan sistem pemantauan kelembapan
tanah berbasis indraja secara near real time yang
diperbaharui setiap 5-10 hari. Dengan basis indraja,
SEPAL dapat memantau kelembapan tanah untuk tujuh
provinsi yang menjadi fokus BRG. Laman SIPALAGA
dapat diakses melalui https://sipalaga.brg.go.id.

(Contoh 1)
Perbandingan nilai kelembapan gambut (SEPAL) dan alat TMAT.

Sejak 2016 hingga saat ini, sudah terpasang alat
pemantauan TMAT sebanyak 154 unit yang tersebar di 7
provinsi wilayah kerja BRG, dengan rincian Provinsi Riau
(52 unit), Jambi (16 unit), Sumatera Selatan (14 unit),
Kalimantan Barat (20 unit), Kalimantan Tengah (41 unit)
Kalimantan Selatan (9 unit) dan Papua (2 unit).
Integrasi kedua sistem ini (SIPALAGA dan SEPAL)
menunjukkan korelasi yang cukup tinggi antara hasil
pemantauan kelembapan tanah dan tinggi muka air
tanah. Pemantauan kelembapan tanah gambut ini
penting untuk dijadikan salah satu indikator dalam
mengukur dampak restorasi dan peringatan dini bahaya
kebakaran. Mengingat luasnya target restorasi,
pemanfaatan SEPAL dalam memprediksi kelembapan
tanah melalui citra satelit menjadi lebih akurat setelah
kalibrasi dari alat pemantau TMAT (SIPALAGA).
Panduan SIPALAGA-SEPAL bisa dengan akurat dan
cepat membaca kelembapan tanah, serta mencakup
area yang luas.

Dari pendekatan
kelembapan gambut,
keberadaan sekat kanal
mampu meningkatkan
tingkat kelembapan
gambut di areal sekitar

Infrastruktur
Sekat Kanal

(Contoh 2)
Perbandingan nilai kelembapan gambut (SEPAL) dan alat TMAT.
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Pemantauan TMAT dapat mengukur kelembapan tanah gambut,
tingkat curah hujan, suhu, kelembapan udara serta arah dan
kecepatan angin.
Pemantauan TMAT di lahan gambut juga menjadi bagian vital
untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dengan
pemantauan TMAT ini, diharapkan dapat mendukung
berkembangnya informasi dan ketersediaan data secara historis.
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Pemda dan masyarakat
menggunakan data SIPALAGA
untuk mengetahui potensi
kekeringan di lahan gambut.
Mereka juga terlibat dalam
pemeliharaan stasiun SIPALAGA.
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PENUTUP
Merestorasi gambut yang rusak oleh perilaku manusia ataupun
akibat lainnya bukanlah pekerjaan sekali jadi selesai. Pekerjaan merestorasi gambut merupakan kegiatan yang berjalan beriringan
dengan kegiatan lainnya, yaitu pemulihan ekonomi warga sekitar
lahan gambut.
Tanpa program pendukung, mulai dari edukasi, sosialisasi hingga
revitalisasi ekonomi masyarakat sekitar lahan gambut– agar
mereka sejahtera tanpa merusak lahan gambut untuk kepentingan
ekonomi jangka pendek– merestorasi gambut adalah pekerjaan
yang hanya berdampak sesaat dan bersifat lokal.
Oleh sebab itu, BRG berusaha menjalankan berbagai program
pendukung bersamaan dengan restorasi hidrologis gambut yang
sudah terlanjur rusak.
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Atas pencapaian yang sudah berhasil dikerjakan oleh BRG, yang
menjalankan agenda Presiden, tidak lupa kami mengucapkan
terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bahu-membahu
bekerja sama. Tidak hanya kepada Presiden Joko Widodo yang
telah membentuk lembaga BRG, kami juga berterima kasih pada
kementerian terutama KLHK, lembaga, pemerintah daerah,
pemerintah desa dan masyarakat di sekitar area restorasi gambut.
Selain itu, kami juga berterima kasih atas bantuan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi
keagamaan ataupun perusahaan yang telah mendukung restorasi
gambut.
Walau angka-angka dapat disajikan untuk menunjukkan
pencapaian dan kinerja BRG yang positif, tapi sesungguhnya
pekerjaan ini belum selesai. Mari kita bersama-sama terus
berupaya menjaga gambut tetap lestari.
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