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Kata Pengantar 

Indonesia memiliki sekitar 20 juta hektar lahan gambut sehingga tergolong sebagai negara dengan 
lahan gambut tropika terluas di dunia. Lahan gambut memiliki arti penting karena merupakan 
sistem penyangga kehidupan, menjadi sumber air, sumber pangan, menjaga kekayaan 
keanekaragaman hayati, dan berfungsi sebagai pengendali iklim global. Menyadari pentingnya 
peran dan fungsi lahan gambut, sebagai salah satu jenis lahan basah, maka pengelolaan lahan 
gambut perlu dilakukan secara tepat dan terpadu.  
 
Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lahan, maka keberadaan lahan gambut cenderung 
dinilai dari sisi ekonomi dibanding dari nilai dan fungsi ekologinya. Kondisi tersebut berpotensi 
menimbulkan konflik kepentingan antar sektor maupun antar wilayah dan bahkan antar berbagai 
kepentingan pihak-pihak lainnya. Di sisi lain, pengelolaan lahan gambut yang lebih bersandar pada 
nilai ekonomi akan cenderung lebih memihak kepada pemilik modal, memarjinalkan hak-hak 
masyarakat serta dapat mengabaikan fungsi ekologi lahan gambut.  
 
Meskipun dalam kerangka Strategi Pengelolaan Lahan Basah Nasional (KLH, 2004), aspek lahan 
gambut sudah tercakup di dalamnya, namun mengingat besarnya potensi dan faktor-faktor spesifik 
yang dimiliki lahan gambut Indonesia, maka dipandang perlu untuk menyusun kerangka strategi 
pengelolaan lahan gambut secara khusus. Selanjutnya dokumen strategi nasional tersebut 
dinamakan Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan 
(SRTNPLGB).  Dokumen ini diharapkan dapat menjadi ‘payung’ panduan dalam pengelolaan 
lahan gambut yang efektif dan sinergis antara setiap pemangku kepentingan baik di pusat maupun 
di daerah.  
 
Meskipun dokumen SRTNPLGB ini merupakan payung bagi cikal-bakal dikeluarkannya strategi-
strategi pengelolaan lahan gambut di Daerah, namun ia bersifat akomodatif, yaitu dalam 
penerapannya dapat dikembangkan sesuai dengan kekhasan dan prioritas Daerah sesuai tuntutan 
desentralisasi dan otonomi, sepanjang nilai dan fungsi ekologis menjadi pertimbangan yang 
berimbang dengan penilaian ekonominya, serta kepentingan rakyat banyak menjadi sasaran 
utamanya.  
 
Kelompok Kerja Pengelolaan Lahan Gambut Nasional yang menyusun SRTNPLGB menyadari 
bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik saran dari para pembaca 
dapat diajukan kepada kami baik secara lisan maupun tertulis.   Pada kesempatan ini perkenankan 
juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah secara langsung 
maupun tidak langsung membantu dan mendukung tersusunnya dokumen ini. 
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Daftar Singkatan dan Istilah 

Aluvial : Suatu area dimana pasir atau liat atau bahan-bahan yang 
serupa secara berangsur-angsur diendapkan oleh air yang 
mengalir.  

AMDAL :  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

AMMH :  ASEAN Ministerial Meeting on Haze 

APBD :  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

APBN :  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

APMI :  ASEAN Peatlands Management Initiative 

APMS :  ASEAN Peatland Management Strategy 

ASCC :  ASEAN Socio-Cultural Community 

ASEAN :  Association of South East Asian Nation 

ASOEN-HTTF :  ASEAN Senior Officials on the Environment - Haze Technical 
Task Force 

Bakornas PBP :  Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan 
Penanganan Pengungsi  

Balitbang :  Badan Pelitian dan Pengembangan (R&D) 

BAPPEDA :  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

BAPPENAS :  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Beje :  Kolam ikan berbentuk persegi panjang yang banyak dibangun 
di tengah hutan rawa/lahan gambut oleh masyarakat pedesaan 
di Kalimantan Tengah. Letak beje biasanya tidak jauh dari 
sungai dan berada di belakang pemukiman 

Biodiversitas / Keanekaragaman hayati : Keseluruhan variasi di dalam dan di antara spesies-
spesies mahluk hidup dan kesatuan ekologis dimana mahluk 
hidup tersebut berada. Keanekaragaman hayati mempuyai tiga 
tingkatan yaitu tingkat ekosistem, tingkat spesies dan tingkat 
genetik. Keanekaragaman hayati tergambar dari jumlah spesies 
yang berbeda, perbedaan kombinasi spesies dan perbedaan 
kombinasi gen pada masing-masing spesies.   

BMG :  Badan Meteorogi dan Geofisika  

BPPT :  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

Bulk Density = Bobot Isi : Berat suatu volume tanah gambut dalam keadaan tidak 
terganggu (utuh) yang dinyatakan dalam satuan gr/cc atau 
kg/m3.  Nilainya berkisar antara 0,10-0,40 gr/cc, tergantung 
tingkat kematangan gambutnya 
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Canal blocking  :  Penyekatan saluran 

CBD :  Convention on Biological Diversity. 

CCFPI :  Climate Change Forests and Peatlands in Indonesia,  
merupakan suatu proyek kehutanan yang berkaitan erat 
dengan isu perubahan iklim, dimana hutan berperan penting 
sebagai penyerap karbon (carbon squestration).  Proyek ini 
dilaksanakan oleh WI-IP bekerjasama dengan Wildlife Habitat 
Canada (WHC) dan didanai oleh hibah dari pemerintah Kanada 
(CIDA, Canadian International Development Agency) melalui 
Dana Pembangunan Kanada untuk Perubahan Iklim (Canada 
Climate Change Development Fund) selama 4 tahun (Agustus 
2001 – September 2005), kemudian diperpanjang setahun lagi 
hingga Desember 2006.  Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
oleh Proyek ini melibatkan partisipasi masyarakat maupun 
pemerintah dalam rangka pelestarian dan rehabilitasi lahan dan 
hutan gambut di Indonesia.  Proyek ini secara spesifik 
dirancang untuk mendukung penyelenggaraan Kerangka 
Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) bagi Kanada 
maupun Indonesia. 

CC-GAP :  Coordinating Committee on Global Action on Peatlands 

CDM :  Clean Development Mechanism (Mekanisme Pembangunan 
Bersih) 

CIDA :  Canadian International Development Agency 

CITES :  Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild flora and fauna 

CKPP : Central Kalimantan Peatlands Project, suatu proyek restorasi 
lahan gambut di eks-PLG Kalimantan Tengah yang didanai 
oleh Kementrian Luar Negeri (DGIS) Belanda dari tahun 2005 
s/d 2007.  Proyek ini dilakukan oleh suatu konsorsium yang 
terdiri dari WI-WWF-BOS-UNPAR-CARE dan Pemerintah 
Propinsi Kalimantan Tengah  

COP :  Convention for the Parties, konvensi para pihak 

Dataran banjir / Floodplain :  Daerah dataran dan/atau cekungan di sekitar/dekat sungai 
yang mengalami genangan air/banjir saat musim hujan atau 
saat air pasang. Misalnya daerah lebak-lebung yang banyak 
dijumpai di Sumatera Selatan.   

Daya menyangga tanah  : adalah daya tahan tanah terhadap gaya yang terdapat di 
atasnya. 

Daya dukung tanah / Daya tumpu  :  Nilai daya dukung ini diperlukan  terutama dalam membuat   
bangunan irigasi seperti dam, pintu air atau juga tanaman 
perkebunan/tanaman tahunan.  
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Dekomposisi :  Penguraian suatu bahan organik oleh kegiatan mahluk hidup 
(terutama bakteri, dan jamur) di dalam lingkungan yang 
menghasilkan senyawa anorganik atau senyawa organik yang 
lebih sederhana.  

Deptan :  Departemen Pertanian 

Ditjen PHKA : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 
Departemen Kehutanan. 

Ditjen. Bina Bangda : Direktoral Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen 
Dalam Negeri. 

Endemik : Terbatas dalam hal disribusi/sebaran hanya pada satu atau 
beberapa lokasi atau wilayah yang spesifik.  

Gambut : atau tanah organosol atau tanah histosol  merupakan tanah yang 
terbentuk dari akumulasi bahan organik seperti sisa-sisa jaringan 
tumbuhan yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup 
lama. Tanah Gambut umumnya selalu jenuh air atau terendam 
sepanjang tahun kecuali didrainase. Beberapa ahli 
mendefinisikan gambut dengan cara yang berbeda-beda. Berikut 
beberapa definisi yang sering digunakan sebagai acuan: 

o Menurut Driessen, 1978: gambut adalah tanah yang 
memiliki kandungan bahan organik lebih dari 65 % (berat 
kering) dan ketebalan gambut lebih dari 0.5 m.  

o Menurut Soil Taxonomy: gambut adalah tanah yang 
tersusun dari bahan organik dengan ketebalan lebih dari 
40 cm atau 60 cm, tergantung dari berat jenis (BD, bulk 
density) dan tingkat dekomposisi bahan organiknya.  

GEC : Global Environmental Center, sebuah LSM berpusat di Kuala 
Lumpur Malaysia 

GEF-UNEP  : Global Environment Facility-United Nation Environmetal 
Programme 

Giga : 109 (1000.000.000) Misalnya 1 Giga ton sama dengan 
1.000.000.000 ton.  

GRK : Gas Rumah Kaca/Green House Gasses, yaitu gas-gas tertentu 
di atmosfer yang bersifat mirip ’rumah kaca’ dan dapat 
menahan/mencegah lolosnya radiasi inframerah dari bumi, 
sehingga suhu rata-rata permukaan bumi semakin panas. Hal 
demikian sama halnya seperti terperangkapnya radiasi infra 
merah dalam sebuah rumah kaca yang menyebabkan 
temperatur di dalamnya meningkat. Dalam protokol Kyoto 
terdapat enam jenis GRK yang mesti diatur/dibatasi emisinya 
yaitu karbondioksida (CO2), nitroksida (N2O), methana (CH4), 
sulfurheksaflourida (SF6), perflourokarbon (PFC), dan 
hidrofluorokarbon (HFC). 
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Hidrologi :  Ilmu yang mempelajari seluk beluk dan perilaku air di atmosfer, 
di permukaan bumi dan di bawah tanah.  

HPH : Hak Pengusahaan Hutan 

HRGMK : Hutan Rawa Gambut Merang – Kepahiyang di Kabupaten Musi 
Banyuasin, Sumatera Selatan 

HTI : Hutan Tanaman Industri 

HTTF  : The Haze Technical Task Force 

Irreversible : Kondisi tak dapat kembali seperti semula/alami 

Illegal logging : merupakan pengambilan kayu hutan secara tidak syah 
sehingga merugikan negara dan cenderung tidak dilakukan 
berdasarkan ketentuan-ketentuan pelestarian lingkungan. 

IUCN : International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources 

Kahat : defisiensi/kekurangan 

KB : Merupakan prosentase jumlah kation basa yang terdapat dalam 
komplek jerapan tanah. Kejenuhan basa berhubungan erat 
dengan pH tanah. Apabila pH tanah tinggi kejenuhan basa 
akan tinggi pula, dan sebaliknya apabila pH tanah rendah 
kejenuhan basa rendah.  

Keppres : Keputusan Presiden 

Kering tak balik : Suatu sifat fisika yang dimiliki oleh gambut, dimana setelah 
mengalami kekeringan tidak dapat lagi menyerap air meskipun 
digenangi.  

Kpts : Keputusan 

KTK : Kapasitas Tukar Kation. Kapasitas untuk menyerap kation 
terlarut di dalam tanah per satuan berat tanah.  

Kubah gambut : atau peat dome, bagian tengah lahan gambut yang puncaknya 
menaik menyerupai kubah.  Bagian ini biasanya kurang subur 
karena unsur hara hanya berasal dari air hujan.   

Klasifikasi besar butir dan sifat rheologi :  Digunakan untuk mengetahui karateristik komposisi 
tanah. Besar butir tanah lebih dari 2.0 milimikron (loamy keletal, 
sandy skeletal) dan sifat rheologi menggambarkan sifat 
perubahan-perubahan bentuk (deformation) dan aliran/flow 
yang merupakan daya kekuatan kohesi dan adhesi butir-butir 
tanah.  

LAPAN :  Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional   

LIPI :  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

LREP :  Land Resources Evaluation and Planning Project 
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LSM :  Lembaga Swadaya Masyarakat 

Lignin  : Senyawa kimia yang merupakan penyusun terbesar dari kayu 
dan merupakan bagian dari dinding sel tumbuhan. Massa lignin 
ini bisa mencapai 1/3 dari keseluruhan berat kering kayu. 
Senyawa ini merupakan senyawa terbanyak di bumi kedua 
setelah selulosa.  

Mendagri : Menteri Dalam Negeri  

MenHut : Menteri Kehutanan  

Men LH : Menteri Lingkungan Hidup 

NGO / Ornop / LSM  : Non-governmental organization/Organisasi Non-pemerintah/ 
Lembaga Lembaga Swadaya Masyarakat. Suatu kelompok 
atau lembaga yang bersifat nirlaba yang diorganisasikan dan 
dikelola diluar lembaga yang terstruktur secara politik yang 
bertujuan untuk mencapai suatu pencapaian sosial tertentu.  

Organosol / histosol : Tanah yang mengandung bahan organik dalam jumlah yang 
sangat besar yang berasal dari jaringan tumbuhan yang belum 
terdekomposisi secara sempurna. Tanah ini terbentuk karena 
kadar oksigen yang rendah pada lahan-lahan yang tergenang 
sehingga bahan organik terdekomposisi secara lambat. Istilah 
histosol berasal dari kata Histos yang berarti jaringan. Jadi 
histosol dapat diartikan sebagai tanah yang tersusun dari 
jaringan. Istilah organosol merujuk pada kandungan bahan 
organik yang sangat tinggi pada tanah tersebut. Organosol dan 
Histosol merupakan istilah yang dipakai dalam klasifikasi tanah 
untuk menyebut tanah yang secara umum dikenal sebagai 
tanah gambut.  

Parit : Saluran berukuran kecil (lebar 0,5 – 3 meter; dalam 0,6 – 1,5 m 
panjang sampai dengan 13 km), dibuat di lahan gambut, 
umumnya dibangun oleh indivu atau kelompok masyarakat untuk 
sarana angkutan kayu dan/atau produk hutan non kayu lainnya. 

PEMDA : Pemerintah Daerah 

PERDA : Peraturan Daerah 

PERPRES : Peraturan Presiden (sebelumnya disebut Keppres, Keputusan 
Presiden) 

PINSE : Yayasan Pinang Sebatang, sebuah LSM di Jambi 

Pirit (Lapisan Pirit) : adalah lapisan tanah yang mengandung bagah sulfidik (FeS2) 
lebih dari 0,75%. Apabila tanah marin (juga tanah gambut 
dangkal pesisir) yang mendadung pirit direklamasi (misalnya 
dengan dibukanya saluran-saluran drainase sehingga air tanah 
menjadi turun dan lingkungan pirit menjadi terbuka dalam 
suasana aerobik) maka akan terjadi oksidasi pirit, yang 
menghasilkan asam sulfat sehingga reaksi tanah menjadi 
sangat masam dan sangat berbahaya bagi tanaman dan 
organisme di perairan.   
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PLG : Proyek Lahan Gambut sejuta hektar yang dikembangkan pada 
era Presiden Suharto tahun 1995 di Kalimantan Tengah, 
kemudian secara resmi dihentikan pada era Presiden Habibie, 
1999, karena dianggap gagal. 

POKJA PLGB : Kelompok Kerja Pengelolaan Lahan Gambut Secara 
Berkelanjutan 

Porositas : Suatu derajat atau tingkatan yang menunjukkan jumlah pori 
atau saluran pada suatu media (tanah, gravel atau batuan) 
dimana air atau udara bisa melewatinya.  

PU :  Pekerjaan Umum 

PUS-DALKARHUTNAS :  Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional  

Puslitanak :  Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat 

PP :  Peraturan Pemerintah 

Ramsar :  Konvensi Internasional tentang Lahan Basah. Indonesia telah 
meratifikasi konvensi ini pada tahun 1992  

Reservoir  :  Badan perairan (umumnya buatan) yang mampu menampung 
air dalam jumlah besar seperti danau, waduk 

Red data book :  Suatu daftar yang memuat spesies yang dalam status 
terancam.  

RHAP  : Regional Haze Action Plan  

RLKT :  Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah 

RTRWP :  Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi  

Selulosa : Suatu polimer (rantai panjang) dari molekul karbohidrat yang 
dihasilkan oleh tumbuhan. Selulosa merupakan bahan 
penyusun dinding sel, umumnya berbentuk serat/serabut dan  
merupakan bagian terbesar dari massa tumbuhan.  

Sekat bakar (Fire Break) :  Bagian dari lahan yang berguna untuk memisahkan, 
menghentikan, dan mengendalikan penyebaran api akibat 
kebakaran lahan atau hutan. Sekat bakar dapat berupa 
keadaan alami seperti jurang sungai, dan tanah kosong; atau 
dibuat oleh manusia seperti jalan, waduk, parit, dan jalur  yang 
bersih dari serasah dan pepohonan 

SK :  Surat Keputusan  

SRFA :  Sub-Regional Firefighting Arrangement 

SRTDPLGB : Strategi dan Rencana Tindak Daerah Pengelolaan Lahan 
Gambut Berkelanjutan 

SRTNPLGB : Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan 
Gambut Berkelanjutan  
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Subsidens :  Dalam lingkup geologi, teknik atau survey pemetaan 
didefinisikan sebagai terjadinya pergerakan suatu permukaan 
(umumnya permukaan bumi) ke arah bawah (ambelas) secara 
relatif terhadap suatu datum tertentu seperti permukaan laut. 
Lawan dari subsidens adalah pengangkatan (uplift) yang 
menjadikan permukaan bertambah tinggi.  Dalam konteks lahan 
gambut, subsiden diartikan sebagai ambelasnya permukaan 
lahan gambut, biasanya diakibatkan oleh over drainase atau 
rusaknya tata air dan vegetasi di atas lahan gambut atau 
teroksidasinya gambut.  

Tabat/tebat : (dari bahasa dayak) adalah sekat atau bendungan air yang 
dibuat pada saluran/parit drainase dengan maksud untuk  
menahan laju drainase air sehingga lahan tidak mengalami 
kekeringan di musim kemarau. 

TNI AU :  Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Udara 

THR  :  Taman Hutan Raya 

TN :  Taman Nasional 

UNEP  :  United Nation Environmetal Programme 

UNFCCC :  United Nations Framework Convention on Climate Change 

UU :  Undang Undang.  

UNDP :  United Nations Development Programme 

WB :  World Bank 

WBH :  Yayasan Wahana Bumi Hijau, sebuah LSM di Palembang, 
Sumatera Selatan 

WHC :  Wildlife Habitat Canada, sebuah LSM di Canada 

WI-IP :  Wetlands International-Indonesia Programme, sebuah lembaga 
non-profit internasional yang bergerak dibidang pelestarian 
lahan basah  

WPRP : Wetlands and Poverty Reduction Programme  

WWF-Indonesia  :  Yayasan World Wide Fund for Nature Indonesia 

Yakomsu  :  Yayasan Komunitas Sungai, sebuah LSM di Kabupaten Barito 
Selatan, Kalimantan Tengah
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1. Pendahuluan  

Latar belakang terbentuknya Strategi dan Rencana Tindak Nasional 
Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan  

Lahan gambut memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup 
lain yang berada di atas dan di sekitarnya. Lahan gambut tidak saja berfungsi sebagai pendukung 
kehidupan secara langsung (misalnya sebagai sumber ikan air tawar, habitat beraneka ragam 
mahluk hidup) melainkan juga memiliki berbagai fungsi ekologis seperti pengendali banjir dan 
pengendali iklim global. Kawasan lahan gambut akan sulit dipulihkan kondisinya apabila 
mengalami kerusakan. Dengan demikian, untuk melestarikan fungsi ekosistem lahan gambut perlu 
dilakukan pengelolaan secara bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan ekologis bagi 
kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. 
 
Sebagai bagian dari lahan basah, sebenarnya lahan gambut sudah disinggung di dalam Strategi 
Pengelolaan Lahan basah Nasional. Meskipun demikian, mengingat sifat khas yang dimiliki dan 
sangat luasnya lahan gambut yang ada di Indonesia (sekitar 20 juta Ha atau 50% dari total luas 
lahan gambut tropika), maka dipandang perlu menyusun strategi pengelolaan lahan gambut secara 
khusus. Terbentuknya Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut 
Berkelanjutan juga dilatarbelakangi oleh pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut:  

 Untuk tetap dapat memperoleh fungsi dan manfaat sumber daya alam lahan gambut, 
diperlukan suatu keseimbangan antara aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan lestari 
dari sumberdaya alam tersebut. Keadaan ini akan dapat dipenuhi dengan didasari pada 
identifikasi potensi dan permasalahan yang ada dengan pendekatan pada keseimbangan 
antara kebutuhan konservasi dan pemanfatan.  

 Pengelolaan sumberdaya alam termasuk lahan gambut tidak dapat dilakukan oleh segelintir 
pihak saja, melainkan memerlukan upaya dan kerjasama berbagai pihak, seperti 
pemerintah, LSM, perguruan tinggi, pihak swasta, dan masyarakat. Untuk itu diperlukan 
kerjasama dalam mewujudkan pemanfaatan sumberdaya alam yang optimal dan lestari. 

 Implementasi desentralisasi di tingkat lokal memerlukan pembagian fungsi pengelolaan yang 
tegas dan jelas, serta keterbukaan komunikasi yang terus menerus antar stakeholders. 
Untuk itu, diperlukan suatu panduan yang bersifat nasional yang dapat dijabarkan di 
berbagai daerah dengan menyesuaikannya dengan kondisi setempat.  

 
Beberapa hasil pertemuan berkenaan dengan lahan gambut, baik di tingkat nasional, regional 
maupun internasional juga menjadi pendorong atas disusunnya Strategi dan Rencana Tindak 
Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan. Beberapa pertemuan dan rekomendasi 
yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut diuraikan sebagai berikut. 
 

 Simposium internasional mengenai lahan basah tropika (Lampiran 12a) yang bertajuk 
"Peatlands for People” yang diselenggarakan di Jakarta pada 22-23 Agustus 2001 
menghasilkan suatu rekomendasi yang disebut dengan Jakarta Statement On The 
Importance Of Tropical Peatlands.  Pernyataan tersebut mendesak semua pihak untuk 
memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya konservasi keanekaragaman hayati 
lahan gambut dan cadangan karbon sejalan dengan kegiatan pemanfataan secara lestari 
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lahan gambut khususnya hutan rawa gambut. Pernyataan tersebut juga mendukung setiap 
upaya investasi dari setiap pihak yang mengarah kepada konservasi dan restorasi lahan 
gambut tropika dan sekaligus mempromosikan pemanfaatan lahan gambut secara bijaksana 
dan lestari.  

 Lokakarya mengenai Pemanfaatan Bijaksana serta Praktek-praktek Pengelolaan Lahan 
Gambut yang Berkelanjutan yang diadakan di Bogor, pada tanggal 13 – 14 Oktober 2003 
(Lampiran 12b), dihasilkan suatu pernyataan yang intinya mendesak pemerintah dan 
organisasi non-pemerintah, sektor swasta serta masyarakat untuk bekerja bersama dalam 
melindungi, merehabilitasi dan secara berkelanjutan mengelola areal lahan gambut untuk 
generasi kini dan mendatang serta lingkungan global.  

 Deklarasi Riau (Lampiran 12c) yang disampaikan setelah berlangsungnya pelaksanaan 
lokakarya internasional berjudul “Workshop on Vulnerability of Carbon pools in Tropical 
Peatlands” pada 23-26 Januari 2006 di Pekanbaru. Deklarasi Riau antara lain memberikan 
rekomendasi tentang perlunya penguatan kebijakan dan kelembagaan untuk pengelolaan 
lahan gambut dan secara tegas mendorong ditegakkannya aspek hukum dalam pengelolaan 
dan konservasi lahan gambut. 

 Pada tanggal 9-11 April 2003 diselenggarakan sebuah seminar di Narathiwat, Thailand 
(Lampiran 12d). Pada seminar yang bertajuk: The Seminar on Wise Use and Sustainable 
Management of Peatlands dikaji 2 topik utama yaitu pengelolaan dan rehabilitasi lahan 
gambut dan topik tentang pemanfaatan lestari serta partisipasi masyarakat. Seminar 
tersebut menghasilkan rekomendasi yang terangkum dalam Narathiwat Statement on 
Wise  Use and Sustainable Management of Peatlands.  Dalam pernyataan tersebut 
terdapat dukungan atas dikukuhkannya ASEAN Peatland Management Initiative pada bulan 
Maret 2003 dan Ramsar Convention Guidelines on Global Action on Peatland. Seminar 
tersebut juga menyatakan pentingnya menghentikan kehilangan dan degradasi lahan 
gambut di Asia Tenggara dan mempromosikan praktek-praktek pengelolaannya yang 
berkelanjutan. Pokok-pokok rencana aksi yang direkomendasikan oleh Narathiwat 
Statement yang mendorong segera ditetapkannya SRTNPLGB antara lain: (a) Penetapan 
kelompok kerja antar departemen/lembaga untuk mengembangkan strategi perlindungan 
dan pemanfaatan lahan gambut secara lestari. (b) Membentuk atau memperbarui kebijakan 
nasional atau rencana tindak konservasi dan pemanfaatan lestari lahan gambut. (c) 
Mengembangkan rencana pengelolaan lahan gambut secara menyeluruh yang meliputi 
pengelolaan hutan, air, penanganan kebakaran termasuk peningkatan partisipasi 
masyarakat dan pemanfaatan sumberdaya. 

 
Selain dibahas dalam berbagai pertemuan baik di tingkat nasional maupun internasional, lahan 
gambut juga telah menjadi perhatian dari berbagai konvensi internasional sejak awal milenia ini. 
Konvensi-konvensi internasional yang memberikan perhatian akan pentingnya lahan gambut 
antara lain adalah: Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Kerangka Kerja PBB tentang 
Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Konvensi Ramsar. Bahkan konvensi yang disebutkan 
terakhir tersebut, telah mengangkat isu lahan gambut sejak tahun 1996, yaitu saat berlangsungnya 
Konvensi Ramsar COP 6 di Brisbane, Australia.  
 

 Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) melalui keputusannya tentang Keanekaragaman 
Hayati dan Perubahan Iklim telah mendukung aksi untuk meminimalkan kerusakan dan juga 
mempromosikan restorasi lahan gambut sebagai penyimpan karbon dan/atau 
mempertahankan kemampuannya dalam menyerap karbon. Selain itu, CBD juga mendukung 
kajian atas keanekaragaman hayati lahan gabut dan perubahan iklim yang telah dilakukan 
oleh NGO internasional (Wetlands Internasional dan Global Environment Center). Konvensi ini 
juga menyatakan perlunya penggabungan antara isu-isu lahan gambut ke dalam program 
kerja keanekaragaman hayati perairan di darat (inland water biodiversity).   
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 Kerangka Kerja PBB tentang Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC), dipandang masih 
memberikan perhatian yang terbatas terhadap nilai lahan gambut sebagai penyimpan 
karbon meskipun telah terjadi peningkatan emisi karbon ke atmosfer sebagai akibat 
kerusakan maupun peristiwa kebakaran di lahan gambut belakangan ini secara nyata.  
Namun kondisi demikian diramalkan akan segera berubah dengan semakin meningkatnya 
pengetahuan/kesadaran akan isu-isu lahan gambut oleh berbagai konvensi internasional, 
demikian pula oleh berbagai negara anggota maupun oleh Panel Perubahan Iklim Antar 
Pemerintah dari UNFCCC (Intergovernmental panel of the UNFCCC). 

 Konvensi Ramsar telah mengakui perlunya peningkatan perhatian atas konservasi lahan 
gambut dan pemanfaatannya secara bijaksana serta perannya dalam menanggulangi 
perubahan iklim.  Pada tahun 2002, konvensi ini telah membentuk Komisi Kordinasi 
(Coordinating Committee) untuk memantau perkembangan pelaksanaan dari Panduan-
panduan mengenai Aksi Global atas lahan gambut (CC-GAP, Coordinating Committee on 
Global Action on Peatlands), serta untuk membuat suatu Rencana Pelaksanaan sebagai 
langkah lanjut dan mengidentifikasi aksi-aksi prioritas dalam rangka mempromosikan 
pemanfaatan lahan gambut secara bijaksana. 

Rencana Pelaksanaan yang dikembangkan oleh CC-GAP merupakan suatu langkah penting 
kedepan bagi agenda global dalam mempromosikan pemanfaatan lahan gambut secara 
bijaksana.  Rencana Pelaksanaan CC-GAP ini memberi arahan/panduan terhadap berbagai 
konvensi dan negara-negara anggotanya, terkait atas isu-isu lahan gambut yang muncul dan 
prioritas utama untuk bertindak. 

 
Berikut ini adalah Keputusan Konvensi Ramsar yang terkait dengan lahan gambut: 
 

 Artikel 1 dari Konvensi Ramsar secara spesifik menyatakan bahwa lahan gambut berada 
dalam konotasi definsi lahan basah.  Ini berarti lahan gambut  akan selalu merupakan bagian 
dari kata-kata/istilah lahan basah, dimanapun kata-kata ini muncul dalam Konvensi ini. 

 Rekomendasi 6.1 (1996, COP 6)  akan ”konservasi lahan gambut” : meminta kepada para 
pihak untuk mengiventarisasi lahan gambut, mengembangkan panduan-panduan 
pengelolaan lahan gambut ditingkat regional, menyarankan agar Panduan Pemanfaatan 
lahan basah secara bijaksana yang dikeluarkan konvensi Ramsar diterapkan sepenuhnya 
pada lahan gambut, bahwa mekanisme internasional untuk kordinasi dan kerjasama akan 
inisiatif-inisiatif konservasi lahan gambut diperluas, dan mendorong penelitian-penelitian atas 
fungsi gambut dan restorasinya. 

 Rekomendasi 7.1 (1999, COP 7) akan ”pemanfaatan lahan gambut secara bijaksana” 
menyajikan suatu ”Rencana Aksi Global untuk pengelolaan dan pemanfaatan secara 
bijaksana atas lahan gambut” 

 Resolusi VIII.3 (2002, COP 8) : memberitahu negara-negara terkait agar meminimalkan 
kerusakan dan mempromosikan restorasi lahan-lahan gambut rusak yang bernilai penting 
sebagai penyimpan karbon.       

 Resolusi VIII.17 (2002 COP 8) mengadopsi ”Panduan-panduan bagi Aksi Global Lahan 
gambut”  dan membentuk CC-GAP.  

   
Pengembangan sebuah strategi dan rencana tindak untuk pengelolaan lahan gambut di Indonesia 
(Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan/SRTNPLGB) 
didorong oleh adanya kebutuhan mendesak dari masyarakat lokal, nasional, regional maupun 
internasional terhadap perlunya pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut yang bijaksana dan 
berkelanjutan. Peristiwa rutin atas kebakaran hutan dan lahan gambut serta asap yang 
ditimbulkan, sebagai akibat dari pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan gambut yang tidak 
bijaksana, telah menimbulkan kerugian ekonomi, lingkungan dan kesehatan penduduk di Indonesia 
(khususnya Sumatera dan Kalimantan) termasuk negara-negara tetangga, serta berpeluang 
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menimbulkan perubahan iklim global. Strategi pengelolaan lahan gambut Indonesia ini disusun 
dengan mengacu kepada kerangka kerja Inisiatif Pengelolaan Lahan Gambut ASEAN (APMI) dan 
persetujuan ASEAN mengenai polusi kabut asap lintas batas yang kemudian dituangkan ke dalam 
Strategi Pengelolaan Lahan Gambut ASEAN (APMS). Strategi pengelolaan lahan gambut nasional 
ini juga mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Ramsar, CBD 
(Convention on Biological Diversity) dan Strategi Pengelolaan Lahan Basah Nasional. 
 
Pertemuan regional yang melatarbelakangi terbentuknya SRTNPLGB, adalah pertemuan para 
menteri ASEAN yang membahas mengenai kabut asap di Kuala Lumpur pada tangal 11 Juni 2002. 
Pada pertemuan tersebut diputuskan untuk memberikan perhatian lebih pada isu pengelolaan 
lahan gambut dan penanganan kebakaran serta kabut asap yang menyertainya. Dalam pertemuan 
tersebut telah disetujui untuk mengembangkan suatu inisiatif yang akan digunakan untuk 
mendorong pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan di wilayah ASEAN melalui kegiatan 
bersama serta peningkatan kerjasama dalam mendukung dan mempertahankan mata pencaharian 
masyarakat lokal, mengurangi resiko kebakaran serta kabut asap yang menyertainya dan 
memberikan sumbangan yang berarti bagi pengelolaan lingkungan global.  
 
Pengembangan sebuah Strategi Pengelolaan Lahan Gambut Regional (di tingkat ASEAN atau 
APMS, Asean Peatlands Management Stategy) merupakan salah satu butir yang tertuang dalam 
rencana kerja APMI (2003 – 2005) yang telah disetujui dalam pertemuan ASOEN-HTTF di 
Philipina, 28 Februari 2003. Dalam pertemuan tersebut, selain telah disetujuinya kerangka kerja 
strategi, juga diputuskan agar setiap negara mempersiapkan informasi dan makalah nasional yang 
kemudian akan didiskusikan pada lokakarya regional APMI pada bulan Oktober 2003 di Bogor, 
Indonesia.  
 
Lokakarya Regional I mengenai Inisatif  Pengelolaan Lahan Gambut ASEAN (APMI), pada tanggal 
16-17 Oktober 2003 di Bogor, secara kolektif menghasilkan kesepakatan untuk menyiapkan 
strategi Pengelolaan Lahan Gambut ASEAN (APMS). Strategi regional tersebut didasarkan pada 
informasi yang dikumpulkan dari masing-masing negara yang menghadiri pertemuan tersebut serta 
dari material lain yang sesuai. Berbagai masukan tersebut kemudian dikumpulkan dan disinergikan 
kedalam sebuah draft dokumen strategi regional (APMS) yang dipersiapkan oleh Sekretariat 
ASEAN dengan dukungan teknis dari Global Environment Centre dan Wetlands International, 
selama periode Desember 2003 hingga Juni 2004. Karena beberapa negara berhalangan hadir 
pada lokakarya regional tersebut, maka dokumen ini masih memerlukan polesan lebih lanjut serta 
masih memerlukan masukan dari negara-negara tersebut. Namun akhirnya, pada tanggal 15 
November 2005, dalam pertemuan  ke 22 dari Asean Senior Officials on the Environment Haze 
Technical Task Force (ASOEN-HTTF) di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, dokumen 
APMS yang berdurasi selama 15 tahun: 2006 – 2020, ini secara resmi telah diterima oleh anggota 
negara ASEAN [catatan: judul dokumen tersebut adalah  ”Strategy and Action Plan for Sustainable 
Management of Peatlands in ASEAN Member Countries”] 
 
 
 
Sifat dan Sistematika Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan 
Lahan Gambut Berkelanjutan  

SRTNPLGB ini merupakan rencana induk dari: konservasi lahan gambut, pendayagunaan lahan 
gambut, dan pengendalian serta penanganan (rehabilitasi) kerusakan lahan gambut. Rencana 
induk tersebut selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan lahan 
gambut yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi Pusat yang terkait. 
Karena keberagaman kondisi lahan gambut pada suatu tempat, urutan prioritas pengelolaan lahan 
gambut untuk berbagai keperluan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan setempat. 
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Dokumen SRTNPLGB ini dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama memberikan informasi 
mengenai: latar belakang lahan gambut di Indonesia, termasuk informasi mengenai definisi, 
sebaran, luas, status, pemanfaatan, kebijakan serta institusi yang terlibat dalam pengelolaan lahan 
gambut, isu dan masalah yang muncul, keperluan dan saran-saran secara umum untuk masing-
masing pemerintah propinsi/kabupaten/Kota. 
 
Bagian kedua berisi informasi mengenai pengembangan strategi itu sendiri, termasuk latar 
belakang, perumusan, alasan serta justifikasi perlunya memiliki strategi tersebut pada tingkat 
nasional, tujuan rinci dan umum yang disertai butir-butir aksi, serta kerangka kerja awal untuk 
pelaksanaan startegi. 
 
Strategi ini terutama difokuskan pada empat tujuan sebagai berikut: 

 Meningkatkan kesadartahuan dan pengetahuan mengenai lahan gambut 

 Menanggulangi kerusakan dan degradasi lahan gambut 

 Mendorong pengelolaan lahan gambut secara bijaksana dan berkelanjutan 

 Meningkatkan dan mendorong kerjasama antar Kabupaten/Kota/Propinsi [dan regional] 
secara kolektif terkait dengan pengelolaan lahan gambut 

 
Tujuan operasional dari strategi nasional ini (SRTNPLGB) dirancang untuk menjabarkan 
tujuan-tujuan tersebut diatas secara garis besar saja, yang kemudian dapat digunakan 
sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam menyusun 
Rencana Tindak Pengelolaan Lahan Gambut di tingkat Kabupaten/Kota maupun Propinsi 
secara lebih terinci dan disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing.  
 
Mengingat semakin diperlukan adanya suatu jaringan kerja atau kerjasama antar 
kabupaten/propinsi [bahkan regional dan internasional] untuk menanggulangi isu-isu kebakaran 
dan kabut asap di lahan gambut, pelestarian dan pengelolaan berkelanjutan, dan peningkatan 
kapasitas dalam pengelolaan dan penelitian gambut – strategi ini diharapkan dapat memainkan 
peranan penting sebagai bentuk kerjasama formal diantara PemKab/PemKot/PemProp [bahkan 
ditingkat regional ASEAN], melalui pertukaran teknologi dan keahlian serta bantuan teknis untuk 
mengatasi berbagai masalah lahan gambut di masing-masing daerah. 
 
Dokumen SRTNPLGB ini disusun oleh sebuah Tim/Kelompok Kerja yang beranggotakan 
perwakilan dari berbagai instansi teknis terkait di Pemerintah Pusat dan melalui konsultasi-
konsultasi dengan beberapa perwakilan dari Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Propinsi yang 
memiliki lahan gambut (Lampiran 10), oleh karenanya dokumen ini nanti diharapkan dapat 
dijabarkan dan dituangkan dalam bentuk rencana tindak yang lebih rinci dan realistis di daerah, 
serta dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten/Kota/Propinsi masing-
masing. 
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2. Lahan Gambut di Indonesia  

Pada bagian ini akan disampaikan hal-hal mengenai definisi, sebaran dan luas lahan gambut, nilai 
dan manfaat, kebijakan dan kelembagaan, permasalahan dan ancaman, aspek pengelolaan serta 
kerjasama antar Kabupaten/Kota/Propinsi dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia.  
Informasi yang akan disampaikan dalam bagian ini di ambil/diacu dari berbagai sumber tertulis dari 
instansi teknis, lembaga penelitian, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan dari 
sumber-sumber lain yang kompeten dalam bidang pengkajian lahan gambut. 
 
 
2.1 Definisi dan Karakteristik Gambut 

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk oleh adanya 
penimbunan/akumulasi bahan organik di lantai hutan yang berasal dari reruntuhan vegetasi di 
atasnya dalam kurun waktu lama (ribuan tahun). Akumulasi ini terjadi karena lambatnya laju 
dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik di lantai hutan yang 
basah/tergenang tersebut.  
 
Secara fisik, lahan gambut merupakan tanah organosol atau tanah histosol yang umumnya selalu 
jenuh air atau terendam sepanjang tahun kecuali didrainase. Beberapa ahli mendefinisikan gambut 
dengan cara yang berbeda-beda. Beberapa definisi yang sering digunakan sebagai acuan antara 
lain: 
 

 Gambut adalah tanah yang memiliki kandungan bahan organik lebih dari 65 % (berat kering) 
dan ketebalan gambut lebih dari 0.5 m (Driessen, 1978)  

 Gambut adalah tanah yang tersusun dari bahan organik dengan ketebalan lebih dari 40 cm 
atau 60 cm, tergantung dari berat jenis (BD) dan tingkat dekomposisi bahan organiknya (Soil 
Taxonomy).  

 
Pembentukan gambut di beberapa daerah pantai Indonesia diperkirakan dimulai sejak zaman 
glasial akhir, sekitar 3.000 - 5.000 tahun yang lalu. Proses pembentukan gambut pedalaman 
bahkan lebih lama lagi, yaitu sekitar 10.000 tahun yang lalu (Brady  1997 dalam Daniel Murdiyarso 
dkk, 2004). Tabel di bawah ini memperlihatkan umur tanah gambut di beberapa lokasi di 
Kalimantan.   
 

Tabel 1. Estimasi umur lahan gambut beberapa lokasi di Kalimantan 
 

Lokasi Umur (tahun) Sumber 

- Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah 11.000 Rieley et al., 1992 

- Palangkaraya, Kalimantan Tengah 8.145 – 9.600 Neuzil, 1997 

- Teluk Keramat, Kalimantan Barat 4.040 – 1.980 Staub and Esterly, 1994 

Sumber :   Wetlands International - Indonesia Programme, 1997 
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Seperti gambut tropis lainnya, gambut di Indonesia dibentuk oleh akumulasi residu vegetasi tropis 
yang kaya akan kandungan Lignin dan Selulosa (Andriesse, 1988). Karena lambatnya proses 
dekomposisi, di dalam tanah gambut sering dijumpai adanya timbunan batang, cabang dan akar 
tumbuhan besar yang terawetkan dan strukturnya relatif masih nampak jelas. 
 
Sebagai sebuah ekosistem lahan basah, gambut memiliki sifat yang unik dibandingkan dengan 
ekosistem-ekosistem  lainnya.  Sifat unik gambut dapat dilihat dari sifat  kimia  dan fisiknya.  Sifat 
kimia gambut lebih merujuk pada kondisi kesuburannya yang bervariasi, tetapi secara umum ia 
memiliki kesuburan rendah. Hal ini ditandai dengan tanah yang masam (pH rendah), ketersediaan 
sejumlah unsur hara makro (K, Ca, Mg, P) dan mikro (Cu, Zn, Mn, dan Bo) rendah, mengandung 
asam-asam organik beracun, serta memiliki Kapasitas Tukar Kation (KTK) yang tinggi tetapi  
Kejenuhan Basa (KB) rendah.  
 
Sifat fisik gambut yang unik dan perlu dipahami  antara lain menyangkut kematangan, warna, berat 
jenis,  porositas,  kering tak balik, subsidensi,  dan mudah terbakar.  Dari sisi kematangan, gambut 
memiliki tingkat kematangan bervariasi karena dibentuk dari bahan, kondisi lingkungan, dan waktu 
yang berbeda. Gambut yang telah matang (tipe saprik) akan cenderung lebih halus dan lebih 
subur.  Sebaliknya yang belum matang (tipe fibrik), banyak mengandung serat kasar dan kurang 
subur 
 
Gambut memiliki warna yang bervariasi pula.  Meskipun bahan asal gambut berwarna kelabu, 
coklat atau kemerahan tetapi setelah dekomposisi muncul senyawa-senyawa yang berwarna gelap 
(Nurhayati dkk, 1986) sehingga gambut (juga air gambut) umumnya berwarna coklat sampai 
kehitaman. Warna gambut menjadi salah satu indikator kematangan gambut. Semakin matang, 
gambut semakin berwarna gelap. Fibrik berwarna coklat, hemik berwarna coklat tua, dan saprik 
berwarna hitam (Darmawijaya, 1990). Dalam keadaan basah, warna gambut biasanya semakin  
gelap.   
 
Gambut memiliki berat jenis yang jauh lebih rendah dari pada tanah aluvial. Makin matang gambut, 
semakin besar berat jenisnya.  Selain itu, gambut memiliki daya dukung atau daya tumpu yang 
rendah karena mempunyai ruang pori besar sehingga kerapatan tanahnya rendah dan bobotnya 
ringan. Ruang pori total untuk bahan fibrik/hemik adalah 86-91 % (volume) dan untuk bahan 
hemik/saprik 88-92 %, atau rata-rata sekitar 90 % volume  (Suhardjo dan Dreissen, 1977). Sebagai 
akibatnya, pohon yang tumbuh di atasnya menjadi mudah rebah. Rendahnya daya tumpu akan 
menjadi masalah dalam pembuatan saluran irigasi, jalan, pemukiman, perkebunan dan pencetakan 
sawah. 
 
Gambut juga memiliki daya hantar hidrolik (penyaluran air) secara horisontal (mendatar) yang 
cepat sehingga memacu percepatan pencucian unsur-unsur hara ke saluran drainase. Sebaliknya, 
gambut memiliki daya hidrolik vertikal (ke atas) yang sangat lambat. Akibatnya, lapisan atas 
gambut sering mengalami kekeringan, meskipun lapisan bawahnya basah. Hal ini juga menyulitkan 
pasokan air ke lapisan perakaran.  Selain itu, gambut juga mempunyai sifat kering tak balik. 
Artinya, gambut yang  sudah mengalami kekeringan yang ekstrim, akan sulit menyerap air kembali.   
 
Setelah dilakukan drainase atau reklamasi, gambut berangsur akan kempes dan mengalami 
subsidence/ambelas yaitu penurunan permukaan tanah. Kondisi ini disebabkan oleh proses 
pematangan gambut dan berkurangnya kandungan air. Lama dan kecepatan  penurunan tersebut 
tergantung pada kedalaman gambut. Semakin tebal gambut, penurunan tersebut semakin cepat 
dan berlangsungnya semakin lama. Rata-rata kecepatan penurunan adalah 0,3-0,8 cm/bulan,  dan 
terjadi selama 3-7 tahun setelah drainase dan pengolahan tanah.  
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Lahan gambut cenderung mudah terbakar karena kandungan bahan organik yang tinggi dan 
memiliki sifat kering tak balik, porositas tinggi, dan daya hantar hidrolik vertikal yang rendah.  
Kebakaran di tanah gambut sangat sulit untuk dipadamkan karena dapat menembus di bawah 
permukaan tanah.  Bara api  yang dikira sudah padam ternyata masih tersimpan di dalam tanah 
dan menjalar ke tempat-tempat sekitarnya tanpa disadari. Bara di lahan gambut dalam biasanya 
hanya dapat dipadamkan oleh air hujan yang lebat. Oleh sebab itu, kebakaran gambut harus 
dicegah dengan cara tidak membakar lahan, tidak membuang bara api sekecil apapun seperti 
puntung rokok secara sembarangan  terutama di musim kemarau, dan menjaga kelembaban tanah 
gambut dengan tidak membuat drainase secara berlebihan. 
 
 
2.2 Sebaran dan Luas Lahan Gambut di Indonesia 

Lahan/tanah gambut di Indonesia mempunyai penyebaran pada lahan rawa, yaitu lahan yang 
menempati posisi peralihan di antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Sepanjang tahun 
atau dalam jangka waktu yang panjang dalam setahun, lahan ini selalu jenuh air (waterlogged) 
atau tergenang air. Tanah gambut menempati cekungan, depresi, atau bagian-bagian terendah di 
pelembahan, dan penyebarannya terdapat di dataran rendah sampai dataran tinggi. Di Indonesia, 
keberadaan lahan gambut paling banyak dijumpai pada lahan rawa dataran rendah di sepanjang 
pantai. Hamparan lahan gambut yang sangat luas, umumnya menempati depresi-depresi yang 
terdapat di antara aliran sungai–sungai besar di dekat muara, dimana gerakan naik turunnya air 
tanah dipengaruhi pasang surut harian air laut. Pola penyebaran dataran dan kubah gambut 
adalah terbentang pada cekungan luas di antara sungai-sungai besar, dari dataran pantai ke arah 
hulu sungai (lihat Gambar 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.  Skema melintang kubah gambut  

 
Indonesia merupakan negara keempat dengan luas lahan rawa gambut terluas di dunia  
(Euroconsult, 1984), yaitu sekitar 20 juta ha, setelah Kanada (170 juta ha), Uni Soviet (150 juta 
ha), dan Amerika Serikat (40 juta ha). Namun, dari berbagai laporan (lihat Tabel 1), ternyata luas 
lahan gambut di Indonesia sangat bervariasi,  yaitu antara 13,5-26,5 juta ha (rata-rata 20 juta ha). 
Jika luas gambut Indonesia diperkirakan ada 20 juta ha, maka sekitar 50% gambut tropika dunia 
(yang luas totalnya sekitar 40 juta ha) berada di Indonesia. Sebagai catatan, hingga kini data luas 
lahan gambut di Indonesia belum dibakukan, karena itu data luasan yang dapat digunakan masih 
dalam kisaran 13,5 – 26,5 juta ha. 
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Tabel  2. Perkiraan luas dan penyebaran lahan gambut di Indonesia menurut beberapa sumber 
 

Penyebaran gambut (dalam juta hektar) 
Penulis/Sumber 

Sumatera Kalimantan Papua Lainnya 
Total 

Driessen (1978) 
Puslittanah (1981) 
Euroconsult (1984) 
Soekardi & Hidayat (1988) 
Deptrans (1988) 
Subagyo et al. (1990) 
Deptrans (1990) 
Nugroho et al. (1992) 
Radjagukguk (1993) 
Dwiyono& Racman (1996) 
Wetlands International – 
Indonesia Programme 

9,7 
8,9 
6,84 
4,5 
8,2 
6,4 
6,9 
4,8 
8,25 
7,16 
7,20 

6,3 
6,5 
4,93 
9,3 
6,8 
5,4 
6,4 
6,1 
6,79 
4,34 
5,77 

0,1 
10,9 
5,46 
4,6 
4,6 
3,1 
4,2 
2,5 
4,62 
8,40 

- 

- 
0,2 
- 

<0,1 
0,4 
- 

0,3 
0,1 
0,4 
0,1 
- 

16,1 
26,5 
17,2 
18,4 
20,1 
14,9 
17,8 
13,5* 
20,1 
20,0 

- 

* tidak termasuk gambut yang berasosiasi dengan lahan salin dan lahan lebak (2,46 juta hektar); 
 - (tidak ada data) 

 
Bervariasinya angka luas lahan gambut di atas disebabkan karena belum pernah diadakan survey 
lahan gambut di Indonesia secara khusus, intensif dan rinci.  Namun demikian, dari tabel di atas 
terlihat sekilas bahwa urutan terluas lahan gambut di Indonesia berturut-turut terletak di Sumatera, 
Kalimantan lalu Papua.  Dari ketiga pulau besar di luar Jawa tersebut, hanya lahan rawa di pantai 
timur Sumatera, dan sebagian rawa di Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan 
Kalimantan Selatan) cukup banyak diteliti antara tahun 1969 – 1979; yaitu selama berlangsungnya 
Proyek Pembukaan Persawahan Pasang Surut di daerah tersebut.  Selanjutnya Proyek LREP-I 
(1987-1991) yang dikerjakan oleh Pusat Penelitian Tanah, juga melakukan pemetaan lahan 
gambut di seluruh wilayah daratan Sumatra pada tingkat tinjau, skala 1:250.000. 
 
Kemudian pada tahun 2002-2004 Wetland International - IP secara khusus telah melakukan 
Updating dan memetakan lahan gambut pada skala tinjau (1:250.000) untuk Pulau Sumatera dan 
Kalimantan (Lampiran 1 dan 2).  Kemudian dilanjutkan dengan desk study (kajian data sekunder) 
untuk lahan gambut Papua pada tahun 2006 (Lampiran 3). 
 
Di pulau Sumatera, penyebaran lahan gambut pada umumnya terdapat di dataran rendah 
sepanjang pantai timur, yaitu dengan urutan dominasi berturut-turut terdapat di wilayah propinsi 
Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara dan Lampung. Penyebarannya ke arah 
pedalaman/hulu sungai mencapai sekitar 50-300 km dari garis pantai (Wahyunto et al., 2005). 
Dalam wilayah yang lebih sempit, lahan gambut juga ditemukan di dataran pantai barat pulau, 
khususnya di wilayah propinsi Bengkulu, Sumatera Barat dan Aceh. Penyebarannya ke arah hulu 
sungai umumnya mencapai sekitar 10-50 km dari garis pantai.  
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Luas lahan gambut (termasuk gambut sangat dangkal atau tanah mineral bergambut) pada 
masing-masing propinsi di Sumatera, diurutkan dari yang terluas, adalah sebagai berikut: 

i) Riau 4,044 juta ha (56,1 % dari luas total lahan gambut) 
ii) Sumatera Selatan 1,484 juta ha (20,6 %) 
iii) Jambi 0,717 juta ha (  9,95 %) 
iv) Sumut 0,325 juta ha (  4,5 %) 
v) Nanggroe Aceh D. 0,274 juta ha (  3,8 %) 
vi) Sumatera Barat 0,210 juta ha (  2,9 %) 
vii) Lampung 0,088 juta ha (  1,2 %) 
viii) Bengkulu 0,063 juta ha (  0,88 %) 
 
Berdasarkan ketebalan lapisan gambut, terlihat bahwa pada tahun 2002, komposisi ketebaan 
lahan gambut di Sumatera adalah sebagai berikut : 

i) Gambut-sangat dangkal (< 50 cm) 0,682 juta ha ( 9,5 %); 
ii) Gambut-dangkal (50 – 100 cm) 1,241 juta ha (17,2 %); 
iii) Gambut-sedang (100 – 200 cm) 2,327 juta ha (32,3 %  
iv) Gambut-dalam (200 – 400 cm) 1,246 juta ha (17,3 %). 
v) Gambut-sangat dalam (> 400 cm – 800 cm) 1,705 juta ha (23,7 %); 
 
Di pulau Kalimantan, penyebaran lahan gambut (total luas 5,769,246 Ha) pada umumnya terdapat 
di dataran rendah Kalimantan Tengah (3,010,640 ha), lalu diikuti oleh Kalimantan Barat (1,729,980 
Ha), Kaltim (696,997 Ha) dan Kalsel (331,629 Ha). 
 
Penyebarannya ke arah pedalaman/hulu sungai mencapai sekitar 50 km dari garis pantai 
(Wahyunto et al., 2005). Dalam wilayah yang lebih sempit, lahan gambut juga ditemukan di dataran 
tinggi bagian barat dari Pulau Kalimantan, khususnya di wilayah Danau Sentarum, Kapuas Hulu, 
Propinsi Kalimantan Barat.  
 
Luas lahan gambut (termasuk gambut sangat dangkal atau tanah mineral bergambut) pada 
masing-masing propinsi di Kalimantan, diurutkan dari yang terluas, adalah sebagai berikut: 

i) Kalteng 3,011 juta ha (52,2 % dari luas total lahan gambut) 
ii) Kalbar 1,730 juta ha (30,0 %). 
iii) Kaltim  0,697 juta ha (12,1 %). 
iv) Kalsel 0,332 juta ha ( 5,7 %). 
 
Berdasarkan ketebalan lapisan gambut, terlihat bahwa pada tahun 2003, komposisi ketebalan 
lahan gambut di Kalimantan adalah sebagai berikut : 

i) Gambut-sangat dangkal ( < 50 cm) 0,190 juta ha ( 3,3 %). 
ii) Gambut-dangkal (50 – 100cm) 1,741 juta ha (30,2 %); 
iii) Gambut-sedang (100- 200 cm) 1,391 juta ha (24,1 %); 
iv) Gambut-dalam (200 – 400 cm) 1,105 juta ha (19,1 %). 
v) Gambut-sangat dalam (400 – 800 cm) 1,065 juta ha (18,5 %); 
vi) Gambut dalam sekali (> 800 cm-14m) 0,278 juta ha (4,8%) 
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Sedangkan di Papua, berdasarkan kajian data sekunder (desk study) penyebaran lahan gambut 
(dengan total luas = 7,975,455 ha, namun > 65%  memiliki ketebalan kurang dari 1 meter) dijumpai 
pada propinsi sbb: 
 
i) Propinsi Papua 5,689,992 ha (71.3% dari luas total lahan gambut seluruh 

papua)            
ii) Propinsi Irian Jaya Timur 1,311,247 ha (16.4% dari luas total lahan gambut seluruh 

Papua) 
iii) Propinsi Irian Jaya Barat    974,216 ha (12.2 % dari luas total lahan gambut seluruh 

Papua)    
  
Berdasarkan ketebalan lapisan gambut, terlihat bahwa pada tahun 2006, komposisi ketebaan 
lahan gambut di Papua adalah sebagai berikut : 

vii) Gambut-sangat dangkal ( < 50 cm)   180,493 ha (2,3 %) 
viii) Gambut-dangkal (50 – 100cm) 5,376,379 ha (67,4 %) 
ix) Gambut-sedang (100- 200 cm)    701,236 ha (8,8 %) 
x) Gambut-dalam (200 – 400 cm) 1,717,347 ha (21,5 %). 
 
Sedangkan di lokasi-lokasi lainnya, seperti Sulawesi, Halmahera dsb-nya hingga kini belum pernah 
dilakukan kajian lapangan yang rinci dan komprehensif tentang luas dan sebaran lahan 
gambutnya.  Hal serupa juga sesungguhnya berlaku untuk Papua (karena data yang disajikan di 
atas lebih bersifat kajian data sekunder dan berdasarkan intepretasi Citra Landast yang tidak 
seluruhnya didukung oleh verifikasi/ground truthing lapangan).  
 
Rincian sebaran gambut di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua dapat dilihat pada Lampiran 1,  
Lampiran 2 dan Lampiran 3.  
 
 
2.3 Nilai dan Manfaat Lahan Gambut di Indonesia 

Gambut mulai gencar dibicarakan orang sejak sepuluh tahun terakhir, ketika dunia mulai 
menyadari bahwa sumberdaya alam ini  tidak hanya sekedar berfungsi sebagai pengatur  hidrologi, 
sarana konservasi keanekaragaman hayati, tempat budi daya, dan sumber energi; tetapi juga 
memiliki peran yang lebih besar lagi sebagai pengendali perubahan iklim global  karena 
kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan cadangan karbon dunia. 
 
1. Pengatur hidrologi 
 
Gambut memiliki porositas yang tinggi sehingga mempunyai daya menyerap air yang sangat 
besar. Apabila jenuh, gambut saprik, hemik dan fibrik dapat menampung air berturut-turut sebesar 
450%, 450 – 850%, dan lebih dari 850% dari bobot keringnya atau hingga 90% dari volumenya.  
Karena sifatnya itu, gambut memiliki kemampuan sebagai penambat (reservoir) air tawar yang 
cukup besar sehingga dapat menahan banjir saat musim hujan dan sebaliknya melepaskan air 
tersebut pada musim kemarau sehingga dapat mencegah intrusi air laut ke darat. 
 
Fungsi gambut sebagai pengatur hidrologi dapat terganggu apabila mengalami kondisi drainase 
yang berlebihan karena material ini memiliki sifat kering tak balik, porositas yang tinggi, dan daya 
hantar vertikal yang rendah. Gambut yang telah mengalami kekeringan sampai batas kering tak 
balik, akan memiliki bobot isi yang sangat ringan sehingga mudah hanyut terbawa air hujan, 
strukturnya lepas-lepas seperti lembaran serasah, mudah terbakar, sulit menyerap air kembali, dan  
sulit ditanami kembali.  



12     Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan 

 
 
2.  Sarana konservasi keanakeragaman hayati 
 
Gambut hanya terdapat  di sebagian kecil permukaan bumi.   Lahan gambut di dunia diperkirakan    
seluas 400 juta ha atau hanya sekitar 2,5% daratan di permukaan bumi ini.  Jumlahnya yang 
terbatas dan sifatnya yang unik menyebabkan gambut merupakan habitat unik bagi kehidupan 
beraneka macam flora dan fauna.  Beberapa macam tumbuhan ternyata hanya dapat hidup 
dengan baik di lahan gambut, sehingga apabila lahan ini mengalami kerusakan, dunia akan 
kehilangan beraneka macam jenis flora karena tidak mampu tumbuh pada habitat lainnya.  Di 
Sumatera, lebih dari 300 jenis tumbuhan dijumpai di hutan rawa gambut (Giesen W, 1991). Contoh 
tumbuhan spesifik lahan gambut yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah jelutung (Dyera 
custulata), ramin (Gonystylus bancanus), dan Meranti (Shorea spp), Kempas (Koompassia 
malaccensis), Punak (Tetramerista glabra), perepat (Combretocarpus royundatus), Pulai rawa 
(Alstonia pneumatophora), Terentang (Campnosperma spp), Bungur (Lagestroemia spesiosa), dan 
Nyatoh (Palaquium spp) (Iwan Tricahyo W, Labueni Siboro, dan Suryadiputra, 2004).  Sedangkan 
satwa langka pada habitat ini antara lain buaya sinyulong (Tomistoma schlegelii), harimau 
sumatera (Panthera tigris sumatrae), beruang madu (Helarctos malayanus), tapir (Tapirus indicus), 
mentok rimba (Cairina scutulata), dan bangau tongtong (Leptoptilos javanicus) yang merupakan 
salah satu spesies burung air yang dilindungi, dan terdaftar dalam Appendix I CITES, serta masuk 
dalam kategori Vulnerable dalam Red Databook IUCN. 

Keanekaragaman hayati yang hidup di habitat lahan gambut merupakan sumber plasma nutfah 
yang dapat digunakan untuk memperbaiki sifat-sifat varietas atau jenis flora dan fauna komersial 
sehingga diperoleh komoditas yang tahan penyakit, berproduksi tinggi, atau sifat-sifat 
menguntungkan lainnya. 

KOTAK 1 
Penabatan parit di Sumatera Selatan & Kalimantan Tengah 

 
Pembuatan parit secara illegal banyak dilakukan oleh masyarakat di S. Merang-Kepahiyang Kab. Musi Banyuasin, 
Sumatra Selatan dengan tujuan untuk mengeluarkan kayu hasil tebangan disaat musim hujan. Di sepanjang 
sungai Merang dijumpai sekitar 113 parit dan 83 diantaranya terdapat di lahan gambut. Parit dibuat dengan 
menggunakan chainsaw dan berukuran lebar 1.7 – 3 m, kedalaman 1.5-2,5 m dan panjang 1.5-5 km. Beberapa 
parit ini kini sudah tidak digunakan lagi dan diindikasikan telah menyebabkan terjadinya pengeringan gambut yang 
berlebihan disaat musim kemarau dan akhirnya terbakar.  Untuk mencegah keringnya/terbakarnya gambut di 
daerah ini, Proyek CCFPI Wetlands International bekerjasama dengan LSM setempat (WBH, Wahana Bumi Hijau) 
pada bulan Mei – Desember 2004 telah memfasilitasi penyekatan parit sebanyak 8 buah yang dilakukan oleh para 
pemiliknya.  Selain di Sumsel, kegiatan serupa juga dilakukan pada 18 buah parit/saluran yang terdapat di lahan 
gambut eks PLG-sejuta hektar - Kalimantan Tengah.  Seluruh kegiaan penyekatan ini melibatakan partisipasi 
masyarakat dan atas dukungan pemerintah daerah setempat.   Hasil kegiatan ini juga menyebabkan gambut tetap 
basah di musim kemarau dan vegetasi di sekitar saluran tumbuh dengan subur. 
 

           

Penyekatan parit di S. Merang-Musi Banyuasin- Penyekatan saluran primer utama di eks PLG- 
Sumsel (lebar saluran 2 meter) sejuta hektar, Mentangai-Kalteng (lebar saluran 35 

 



Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan     13 

 

                
Jelutung Meranti Pulai Ramin 

 
Gambar 2.  Jenis-jenis pohon di lahan gambut (Sumber foto: Iwan Tri Cahyo W./Dok. WI-IP) 

  
3.  Penjaga iklim global   
 
Perubahan iklim merupakan fenomena global yang ditandai dengan berubahnya suhu dan 
distribusi curah hujan.  Kontributor terbesar bagi  terjadinya perubahan tersebut adalah gas-gas di 
atmosfer yang sering disebut Gas Rumah Kaca (GRK) seperti karbondioksida (CO2), methana 
(CH4), dan Nitorus oksida (N2O) yang konsentrasinya terus mengalami peningkatan (Daniel 
Murdiyarso dan Suryadiputra, 2004).  Gas-gas tersebut memiliki kemampuan menyerap radiasi 
gelombang panjang yang bersifat panas sehingga suhu bumi akan semakin panas jika jumlah gas-
gas tersebut meningkat di atmosfer.  

Meningkatnya suhu udara secara global akan merubah peta iklim dunia seperti perubahan  
distribusi curah hujan serta arah dan kecepatan angin.  Kesemuanya itu akan berdampak langsung 
pada berbagai kehidupan di bumi seperti berkembangnya penyakit pada hewan, manusia maupun 
tanaman; perubahan produktivitas tanaman; kekeringan, banjir dan sebagainya. 

Gambut memiliki kandungan unsur Carbon (C) yang sangat besar.  Menurut perhitungan Matby 
dan Immirizi (1993) dalam Daniel Murdiyarso dan Suryadiputra (2004), kandungan karbon yang 
terdapat dalam gambut di dunia sebesar 329-525 Gt  atau 35% dari total C dunia.  Sedangkan  
gambut di Indonesia memiliki cadangan karbon sebesar 46 GT (catatan 1 GT sama dengan 109 
ton) atau 8-14% dari karbon yang  terdapat dalam gambut di dunia.  Dengan demikian,  gambut 
memiliki peran yang cukup besar sebagai penjaga iklim global.  Apabila gambut tersebut terbakar 
atau mengalami kerusakan, materi ini akan mengeluarkan gas terutama CO2, N2O, dan CH4 ke 
udara dan siap menjadi perubah iklim dunia.  Jika hal ini terjadi, kita harus siap-siap  menanggung 
dan merasakan dampaknya. 
 
 
4. Sarana budi daya 
 
Pemanfaatan lahan gambut sebagai sarana budidaya tanaman (termasuk perkebunan sawit atau 
HTI), peternakan, dan perikanan sudah sejak lama dikenal oleh petani maupun swasta di 
Indonesia. Di Indonesia, budidaya pertanian di lahan gambut secara tradisional sudah dimulai 
sejak ratusan tahun lalu oleh Suku Dayak, Bugis, Banjar, dan Melayu dalam skala kecil. Mereka 
memilih lokasi dengan cara yang cermat, memilih komoditas yang telah teruji, dan dalam skala 
yang masih terdukung oleh alam.   
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Ketika kebutuhan komoditas pertanian makin besar karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi 
dan penduduk, terjadi perluasan areal pertanian secara cepat. Sayangnya, perluasan areal ini 
sering kali kurang memperhatikan daya dukung dan sifat-sifat lahan gambut. Seiring dengan 
perencanaan yang kurang matang, terjadi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, 
kurangnya implementasi kaidah-kaidah konservasi lahan, dan penggunaan teknologi yang 
cenderung kurang tepat. Akibatnya, terjadi kerusakan dimana-mana dan pengembangan pertanian 
dan perkebunan di lahan gambut acap mengalami kegagalan. Sebaliknya, pemanfaatan lahan 
gambut untuk pertanian atau perkebunan dalam skala terbatas, dengan memperhatikan kaidah-
kaidah konservasi dan teknologi yang tepat, terbukti mampu menghasilkan produktivitas yang 
memadai dan menyejahterakan petani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kacang panjang Waluh Bawang daun 
 

Gambar 3.  Produk sayuran yang dihasilkan pada lahan gambut di Kalimantan Tengah dan Jambi 

Sejalan dengan upaya untuk mengoptimalkan potensi lahan gambut sebagai sarana budidaya 
(pertanian), pemerintah melalui program pengembangan transmigrasi telah mengembangkan 
beberapa pemukiman transmigrasi di lahan gambut. Umumnya pola pengembangannya dipadukan 
dengan pola pengembangan tanaman pangan dan perkebunan. Beberapa UPT transmigrasi di 
lahan gambut tersebut antara lain: 
 

Tabel 3.    Beberapa UPT Transmigrasi yang dikembangkan di lahan gambut 

No Nama UPT Propinsi Pola 

1 Karang Agung, Delta Upang, Air saleh, Air 
Sugihan, Air Telang, Pulau Rimau 

Sumatera Selatan Pangan 

2 Sungai Bahar Jambi Perkebunan 
3 Pulau Burung/Gunung Kateman, Sungai Siak Riau Perkebunan  
4 Lunang Silaut  Sumatera Barat Pangan  
5 Rasau Jaya, Padang Tikar, Teluk 

Batang 
Kalimantan Barat Pangan 

6 Sebangau, Babaluh, Pagatan, Seruyan Hilir, 
Pangkoh, Kawasan PLG 

Kalimantan Tengah Pangan  

 
Namun demikian, pengembangan transmigrasi ke kawasan lahan gambut perlu dilakukan dengan 
pertimbangan yang matang dan ekstra hati-hati. Berikut ini adalah beberapa faktor pembatas yang 
menyebabkan gagalnya transmigrasi di lahan gambut: 
 

 Penempatan para transmigran dan lahan garapannya berada di lahan gambut dalam (> 2 
meter) yang umumnya tidak subur dan rentan terhadap banjir (dimusim hujan) dan 
kekeringan (dimusim kemarau).   
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 Meskipun transmigran ditempatkan di lahan gambut dangkal (kurang dari 1 m), banyak dari 
material gambut ini akhirnya tercuci/hanyut dan meninggalkan tanah mineral di bawahnya 
yang mengandung pirit dan ketika teroksidasi menyebabkan tanah menjadi sangat asam 
dan beracun bagi tanaman di atasnya.    

 Para transmigran berasal dari daerah yang tidak ada gambutnya (seperti Jawa dan Bali) 
sehingga pengetahuan mereka dalam menggarap lahan gambut samasekali tidak ada.  

 Akibat yang ditimbulkan dari semua faktor pembatas di atas adalah: (a) para transmigran 
meninggalkan lahan garapannya, beberapa pulang kembali ke tempat asal, bahkan 
beberapa beralih profesi menjadi penebang liar di hutan yang relatif masih utuh di dekat 
lokasi pemukiman mereka.         

 
 
5. Habitat Ikan  
 
Hingga kini sumberdaya perikanan di rawa gambut belum banyak mendapat perhatian para peneliti 
maupun dinas/instansi terkait di Indonesia.  Padahal jika diamati secara mendalam, habitat ini 
ternyata mendukung berbagai jenis ikan air tawar yang memiliki nilai komersial tinggi (seperti 
gabus, toman, jelawat, tapah dsb).  Namun demikian, penebangan hutan dan kebakaran yang 
sering terjadi di lahan gambut berpotensi menurunkan produksi perikanan di dalamnya.  Hal ini  
disebabkan karena hilangnya vegetasi (tegakan hutan, semak, rumput dan sebagainya akibat 
ditebang atau terbakar) menyebabkan hilangnya fungsi rawa sebagai tempat berlindung dan 
sarang bagi ikan-ikan untuk melakukan pemijahan serta sebagai sumber makanan bagi ikan-ikan 
berupa daun tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, dan larva insekta yang jatuh serta hanyut ke 
dalam air. Hal ini seperti dikemukakan oleh Kottelat et al. (1993) bahwa banyak spesies ikan yang 
hidupnya bergantung pada bahan yang berasal dari binatang dan tumbuhan (daun tumbuhan, biji-
bijian dan buah-buahan) yang jatuh dan hanyut ke dalam air dari vegetasi yang hidup di rawa dan 
menggantung di atas air. Bahan-bahan tersebut membentuk detritus yang merupakan bahan 
pokok rantai makanan bagi banyak invertebrata air maupun ikan. Berdasarkan kondisi tersebut di 
atas, maka penebangan liar dan kebakaran hutan rawa gambut dapat mengakibatkan siklus 
kehidupan (pemijahan dan rantai makanan) terganggu dan jumlah ikan menurun.  

Tabel 4. Jenis-jenis ikan yang dijumpai di perairan sungai, rawa/dan danau berair hitam 
(gambut) di sungai Puning dan sekitarnya, Kab Barito Selatan 

 

No Nama Lokal Didapatkan di No Nama Lokal Didapatkan di  

 JENIS GABUS   JENIS SALUANG  
1 Kihung S, D, P 21 Saluang  Barik S,D, P 
2 Miau S, P 22 S Sapapirang S,D 
3 Peyang S 23 S Janah S,D 
4 Tahuman S, D, P 24 S Bambayung S,D 
   25 S Batang S,D 
 JENIS BAUNG  26 S Juar S,D 
5 Baung Kopa S 27 S Tengak S,D 
6 Baung Langkai S, D 28 Tangkalasa * 
7 Baung Gurai S, D 29 Kalabau S,D, P 
8 Baung Bangku S, D 30 Tatumbuk Baner S,D, P 
9 Baung Karangkam S, D 31 Janjulung S,D, P 
   32 Papuyu S,D, P 
 JENIS PATIN  33 Kakapar S,D, P 

10 Lawang S 34 Pentet/Lele S,D, P 
11 Riyu S 35 Puhing S,D 
12 Patin Sabun S 36 Sangguringan S,D 
   37 Junu/Butia S,D 
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No Nama Lokal Didapatkan di No Nama Lokal Didapatkan di  

 JENIS  LAIS  38 Pipih S 
13 L Banto S, D 39 Barbus S,D 
14 L Bamban S 40 Darah manginang  S,D 
15 L Celeng S,D 41 Jajela S,D 
16 L Nipis S, D 42 Pahi/pari S 
 LAINNYA  43 Patan S,D 

17 Tapah S,D, 44 Jalawat S,D 
18 Biawan S,D, P 45 Jalawat batu S,D 
19 Sasapat S,D, P 46 Belut/lindung D 
20 Kalui /Tambakang S 47 Karandang * 

Keterangan:  
1)  S = Sungai (air hitam); D = Danau/rawa (air hitam); P = Parit-parit yang di sekat 
2)  * = sangat jarang dijumpai, hampir punah 
3) Informasi di atas diperoleh dari hasil wawancara dengan Nelayan di Dusun MuaraPuning (Sdr Yulius, 

2002; pak Amat 2004; pak Husniayansyah 2004), Kabupaten Barito Selatan. 
 

 
Selain kelima nilai/manfaat yang diuraikan di atas, lahan gambut juga memiliki nilai dan manfaat 
lainnya seperti diuraikan dalam Lampiran 4. 
 

KOTAK 2 

Pemanfaatan saluran/parit yang ditabat sebagai sarana budi daya perikanan 
 

Di Desa Muara Puning (terletak di Kabupaten Barito Selatan-Kalteng),  saluran/parit di lahan gambut (panjang 
antara 3 – 11 km) biasanya  disewakan oleh pemilik kepada   para penebang liar  untuk mengangkut kayu. 
Setelah  aktivitas  illegal loging  tidak  ada (karena kayu di hutan berkurang/habis),  parit-parit ini ditinggalkan 
oleh pemiliknya. Kemudian WI-IP bersama LSM lokal (Yayasan Komunitas Sungai/Yakomsu) dan masyarakat 
setempat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan cara membuat sekat atau tabat pada saluran/parit 
dengan maksud untuk mencegah hilangnya air/kekeringan di lahan gambut yang berpotensi menimbulkan 
kebakaran gambut di musim kemarau. Penyekatan tersebut, ternyata selain membuat permukaan air di saluran 
meningkat, sehingga terbentuk semacam kolam berukuran panjang (seperti kolam ”Beje” yang umum dibangun 
oleh masyarakat Dayak), ia juga dapat berfungsi sebagai sekat bakar. Selain itu, kolam-kolam ini ternyata dapat 
berperan pula sebagai perangkap ikan.  Hasil tangkapan ikan (dominan betok, gabus, sepat dan lele) pada akhir 
musim hujan dilaporkan mencapai 100 kg untuk tiap 500 m ruas parit yang disekat (lebar 1,2 m dan dalam 
sekitar 1 m) dan bahkan mencapai 2 ton untuk ruas parit sepanjang 3 km.   

 

     
Gambar kiri  dan tengan parit yang disekat dan kanan contoh hasil tangkapan ikan 

pada akhir musim hujan (Foto: I.N.N. Suryadiputra, 2004) 
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2.4 Kebijakan dan Kelembagaan terkait dengan pengelolaan Lahan Gambut 

Kebijakan 
 
Kebijakan yang secara khusus (secara langsung) menjelaskan tentang pengelolaan lahan gambut 
di Indonesia belum banyak dikembangkan.  Namun demikian, berbagai kebijakan yang terkait 
dengan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan gambut telah cukup banyak diterbitkan dalam 
bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kepres/Perpres, Surat Keputusan Menteri, Surat 
Keputusan Direktur Jenderal, Peraturan Daerah, Surat Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota.    
 
Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang secara langsung ataupun tak langsung terkait dengan 
isu-isu gambut di dalamnya, antara lain: 
 
1. Undang Undang 
 

a. UU No.5 Tahun 1990  
Merupakan peraturan tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3419). Berisi tentang aturan-aturan dasar Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati, meliputi perlindungan terhadap system penyangga kehidupan, 
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, 
pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, peran serta 
rakyat dalam kegiatan konservasi. 
 

b. UU No 12 Tahun 1992 
Mengenai Perkebunan: menegaskan bahwa sistem perkebunan harus didasarkan 
pada pemanfaatan berkelanjutan dan mencegah kerusakan lingkungan dan polusi. 
 

c. UU No. 24Tahun 1992 
Mengenai Penataan Ruang (Lembar Negara RI tahun 1992 Nomor 115, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3501): pengelolaan lahan gambut harus didasarkan pada 
tata ruang.  
 
Berdasarkan pada buku sebaran gambut di Sumatra dan Kalimantan (Wahyunto et 
al., 2004) lahan gambut di Sumatra dan Kalimantan tersebar di 76 Kabupaten/Kota. 
Jumlah ini kemungkinan mengalami perubahan sejalan dengan adanya pemekaran di 
beberapa wilayah. Berdasarkan data dari Dirjen Bina Bangda, per Januari 2005, dari 
76 kabupaten/kota tersebut di atas tercatat 27 diantaranya sudah memiliki Perda 
tentang Tata Ruang. Dengan jumlah daerah yang memilki Perda Tata Ruang hanya 
36 %, maka upaya untuk mendorong Daerah segera memasukkan pengelolaan lahan 
gambut ke dalam tata Ruang perlu lebih ditingkatkan.  
 

d. Undang-undang No.5 Tahun 1994 
Undang-undang ini merupakan pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
mengenai Keanekaragaman Hayati menjadi bagian dari kebijakan yang mengatur 
tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Konvensi ini berisi 42 pasal tentang 
upaya umum pelestarian dan pendayagunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati, 
peningkatan kepedulian masyarakat, pengembangan teknologi dan pendanaan. 
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e. Undang-undang No.6 Tahun 1994 
Undang-undang tentang ratifikasi pemerintah terhadap konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Konvensi ini terdiri dari 26 pasal, yang 
meliputi tujuan, prinsip-prinsip konvensi, kewajiban para pihak, peserta konvensi, 
aturan tentang prosedur konvensi. Kebakaran hutan dan lahan sangat terkait dengan 
konvensi ini, mengingat kejadian kebakaran akan melepaskan berton-ton karbon yang 
tersimpan di dalam vegetasi, gambut, dan lain-lain. 
 

f. Undang-undang No.23 Tahun 1997 
Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3839) yang terdiri dari 52 
pasal ini berisi tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan 
hidup; asas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ; hak dan 
kewajiban masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup; ketentuan dalam 
pelestarian dan penataan lingkungan hidup; penyidikan, penyelesaian sengketa dan 
sanksi bagi pelanggar ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. 
 

g. Undang-undang No.41 Tahun 1999 
Undang-undang tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas 
UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara RI tahun 2004 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374).  

Seperti yang tercantum dalam bagian menimbang, UU no 41 1999 ini menyatakan 
bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan 
prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, 
sehingga perlu diganti. Undang-undang yang baru ini terdiri dari 17 bab, 84 pasal. 
Pokok-pokok penting dalam undang-undang ini antara lain :  

• Pada bab V dijelaskan bahwa rehabilitasi, perlindungan hutan dan konservasi 
alam merupakan bagian dari pengelolaan hutan di Indonesia. 

• Bagian keempat pada bab V mengatur tentang jenis-jenis kegiatan rehabilitasi, 
lokasi, cara pelaksanaannya dan pelaksana kegiatan rehabilitasi 

• Bagian kelima pada bab V mengatur tentang ketentuan perlindungan hutan dan 
konservasi alam dimana pencegahan kebakaran hutan menjadi bagian dari 
usaha perlindungan hutan dan kawasan, tanggung jawab dan wewenang 
pelaksanaan perlindungan hutan. 

• Pasal 48 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah mengatur segala aspek 
perlindungan hutan, baik didalam maupun diluar kawasan hutan 

• Tanggung jawab atas terjadinya kebakaran diatur pada pasal 49 dengan 
ketentuan bahwa para pemegang hak atau ijin pengelolaan hutan bertanggung 
jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.   

• Upaya perlindungan hutan (termasuk kebakaran) dilaksanakan dengan 
mengikutsertakan masyarakat (pasal 48 ayat 5) 

• Pada dasarnya setiap orang dilarang membakar hutan dan membuang benda 
yang dapat menyebabkan kebakaran (pasal 50 ayat 3d,l) 
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• Sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan tersebut diatur pada pasal 78 ayat 3,4 
dan 11. Bagi siapa dengan sengaja membakar hutan diancam dengan pidana 
penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar rupiah serta 
juga dapat dikenakan pidana tambahan. Apabila dilakukan secara tidak sengaja 
(karena kelalaian) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan 
denda paling banyak 1.5 milyar rupiah. Sedangkan bagi siapa yang membuang 
benda dan menyebabkan kebakaran diancam pidana penjara paling lama 3 
tahun dan denda paling banyak 1 milyar rupiah. 

 
h. UU No. 4 Tahun 2001 

Mengenai penurunan mutu lingkungan, penanganan polusi yang berhubungan 
dengan kebakaran hutan dan lahan. Peraturan ini juga menentukan otoritas dan 
pertanggungjawaban pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku 
kepentingan lainnya dalam menangani kebakaran di wilayahnya.  
 

i. UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 
Undang – undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya air ini menegaskan 
perlunya pembaharuan dari UU No 11 th. 1974 tentang Pengairan yang dipandang 
sudah tidak relevan lagi. Undang – undang ini memuat tentang pengaturan hak atas 
air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan 
memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan 
pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas 
pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air 
sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik 
untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin.  

Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok 
masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air 
yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi. Dalam UU 
ini juga ditegaskan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah menjamin alokasi air 
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian 
rakyat tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi ketersediaan air yang ada dalam 
wilayah sungai yang bersangkutan dengan tetap menjaga terpeliharanya ketertiban 
dan ketentraman. 

Prinsip yang dianut dalam UU ini dalam hal pengelolaan sumber daya air adalah 
bahwa Sumber daya air merupakan sumberdaya yang utuh dari hulu sampai ke hilir 
dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa 
dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya. Rencana 
pengelolaan sumber daya air merupakan rencana induk konservasi sumber daya air, 
pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang disusun 
secara terkoordinasi dan berbasis wilayah sungai. 
 

j. UU No. 17/2004 tentang Ratifikasi Protokol Kyoto 
Implikasi diratifikasinya Protokol Kyoto oleh Indonesia, antara lain terbukanya peluang 
investasi di Indonesia dalam rangka pemenuhan target penurunan emisi gas rumah 
kaca (GRK) oleh negara-negara industri melalui mekanisme Protokol Kyoto. Sektor-
sektor yang dapat menurunkan emisi antara lain adalah energi, industri, transportasi, 
kehutanan, pertanian dan limbah domestik. 
 

k. UU No. 18 Tahun 2004 
mengenai Perkebunan pangan yang menegaskan bahwa setiap pemangku 
kepentingan dilarang menggunakan api untuk keperluan penyiapan lahan karena hal 
tersebut akan menyebabkan polusi dan penurunan mutu lingkungan.  
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l. UU No. 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 No 125, Tambahan 
Lembaran Negara No 4437). 
 
Pokok-pokok kententuan dalam UU ini adalah bahwa yang dimaksud dengan 
Pemerintah Daerah adalah: 1)  pemerintahan daerah propinsi yang terdiri atas 
pemerintah daerah propinsi dan DPRD propinsi; dan 2) pemerintahan daerah 
kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD 
kabupaten/kota.  
 
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah merupakan urusan 
dalam skala daerah (propinsi/Kabupaten/Kota) yang meliputi: a) perencanaan dan 
pengendalian pembangunan; b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata 
ruang; c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d) 
penyediaan sarana dan prasarana umum; e) penanganan bidang kesehatan; f) 
penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; g) 
penanggulangan masalah sosial; h) pelayanan bidang ketenagakerjaan; i) fasilitasi 
pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; j) pengendalian lingkungan 
hidup; k) pelayanan pertanahan; l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m) 
pelayanan administrasi umum pemerintahan; n) pelayanan administrasi penanaman 
modal; o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan 
oleh kabupaten/kota; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan urusan pemerintahan propinsi yang bersifat pilihan 
meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan 
potensi unggulan daerah yang bersangkutan.    
 

m. UU No. 33 Tahun 2004 
Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara RI tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara No 4438). 
 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem 
pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup 
pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-
Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan 
potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian 
kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk 
pengelolaan dan pengawasan keuangannya. 
 
Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli 
daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. 
Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari 
dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil 
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah.  
 
Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian Daerah 
dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan 
penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. 
Dana perimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat tujuan 
masing-masing jenis sumber tersebut saling mengisi dan melengkapi. 
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2. Peraturan Pemerintah 
 

a. Dengan ditetapkannya UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, peraturan-
peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan air harus disesuaikan. Sambil 
menunggu proses diterbitkannya Peraturan pengganti, semua peraturan yang 
berkaitan dengan Sumber daya air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2004. Beberapa peraturan tersebut antara lain:  

• Peraturan Pemerintah No. 22/1982 tentang Tata Pengelolaan Air 
Pokok-pokok ketentuan dalam  UU ini antara lain ketentuan tentang: a) 
penetapan rencana prioritas penggunaan air dan/atau sumber air; b) penetapan 
urutan prioritas penggunaan air dan atau sumber air di dalam rencana 
perlindungan, pengembangan, dan penggunaan sumber air tersebut; c) 
pengaturan penggunaan air dan atau sumber air; d) pengaturan cara 
pembuangan air limbah beserta bahan-bahan limbah lainnya; dan e) pengaturan 
pembangunan bangunan pengairan maupun bangunan lain pada sumber air. 

• Peraturan Pemerintah No. 27/1991 tentang Rawa 
Undang-undang ini memuat ketentuan bahwa rawa dikuasai oleh Negara, yang 
dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah, yang selanjutnya melimpahkan 
pelaksanaan penguasaan rawa ini kepada Menteri yang bertanggungjawab di 
bidang pengairan. Dalam melaksanakan penguasaan rawa tersebut Menteri 
diberiwewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa.  

Pembinaan rawa adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perlindungan, 
pengawetan secara lestari, serta peningkatan fungsi dan manfaat rawa, yang 
pelaksanaannya melalui tahapan perencanaan, pembangunan, eksploitasi dan 
pemeliharaan, serta pengendalian. Menteri selanjutnya dapat menyerahkan 
dan/atau melimpahkan (menugas-pembantuankan) wewenang dan tanggung 
jawab pembinaan rawa kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan sebagian 
tahapan dalam rangka peningkatan fungsi dan manfaat rawa dapat 
dilaksanakan oleh badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan setelah 
memperoleh izin Menteri. 

Pelaksanaan reklamasi rawa merupakan wewenang Menteri yang bertanggung 
jawab di bidang pengairan, yang selanjutnya dapat menyerahkan wewenang 
tersebut kepada Pemerintah Daerah. Dengan pertimbangan untuk memberikan 
kesempatan kepada masyarakat guna berperan serta dalam pembangunan 
Nasional, maka dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan Menteri, badan hukum, 
badan sosial, dan/atau perorangan dapat melaksanakan reklamasi rawa setelah 
memperoleh izin dari Menteri. 

• Peraturan Pemerintah No. 35/1991 tentang Sungai 
Undang-undang ini memuat tentang definisi sungai dan hal-hal lain yang terkait. 
Dalam UU ini yang dimaksud dengan sungai adalah:  tempat-tempat dan wadah-
wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan 
dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. 
Wilayah sungai didefinisikan sebagai: kesatuan wilayah tata pengairan sebagai 
hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai. Sedangkan 
pengertian bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung 
sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Pengertian 
garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. 

Penetapan a) garis sempadan sungai; b). pengaturan daerah diantara dua garis 
sempadan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerah 
penguasaan air dan  c). pengaturan bekas sungai ditetapkan oleh Menteri.  
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Undang undang di atas juga memuat ke larangan untuk mengubah aliran 
sungai kecuali dengan ijin Pejabat yang berwenang. Kegiatan lain yang dilarang 
adalah membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun 
yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau 
patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air, 
sehingga membahayakan dan/atau merugikan penggunaan air yang lain dan 
lingkungan. Larangan juga berlaku dalam hal mengambil dan menggunakan air 
sungai selain untuk keperluan pokok sehari-hari. Untuk pengambilan air sungai 
diluar keperluan sehari-hari hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin 
terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. 

 
b. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 

Tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang 
berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Peraturan ini meliputi upaya 
pencegahan, penanggulangan dan pemulihan serta pengawasan terhadap 
pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan 
dengan kebakaran hutan dan atau lahan, tanggungjawab dan wewenang pemerintah 
pusat, daerah dan setiap pelaku usaha dalam pengendalian kerusakan dan atau 
pencemaran lingkungan hidup, pemberian wewenang daerah untuk membentuk 
organisasi kebakaran hutan dan lahan, pengaturan kewajiban perorangan, kelompok  
dan pelaku usaha dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta ketentuan 
pidana bagi pelanggarnya. 

 
3. KEPPRES / PERPRES 
 

a. Keputusan Presiden No 32 Tahun  1990 
Mengenai pengelolaan kawasan lindung, diantaranya dinyatakan bahwa gambut 
dengan kedalaman lebih dari 3 meter dikelompokan sebagai kawasan lindung. 
Kegiatan apapun di wilayah dengan kedalaman tersebut harus dikaji ulang 
pengaruhnya terhadap lingkungan. 
 

b. Keppres 48 Tahun 1991 Tentang Ratifikasi Konvensi Ramsar (yaitu suatu konvensi 
tentang lahan basah yang pertama kali dicetuskan di Kota Ramsar, Iran, pada tahun 
1971). 

 
Dengan ditetapkannya Keppres tentang ratifikasi Konvensi Ramsar maka pemerintah 
Indonesia memilki kewajiban untuk melaksakan ketentuan-ketentuan dalam konvensi 
tersebut.  Prinsip dan materi pokok yang menjadi ketentuan dalam konvensi tersebut 
adalah: 
 
Prinsip Pokok:  

• Setiap peserta harus menentukan sedikitnya satu lahan basah di wilayahnya 
untuk dimasukkan ke dalam daftar Lahan Basah Internasional, berdasarkan 
pertimbangan ekologi, botani, zoologi, limnologi dan hidrologi-nya, khususnya 
lahan basah yang penting untuk burung air ; 

• Pemasukan lahan basah ke dalam daftar tidak boleh mempengaruhi hak 
berdaulat eksklusif peserta terhadap wilayah dimana terdapat lahan basah 
tersebut  

• Peserta mempunyai tanggung jawab internasional untuk konservasi, 
pengelolaan dan penggunaan yang bijak dari stok burung air yang berpindah  
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Materi Pokok:  

• Tindakan-tindakan yang harus dilakukan negara untuk inventarisasi lahan 
basah di negaranya  

• Perencanaan dan pelaksanaan pelestarian lahan basah  

• Pengelolaan peningkatan populasi burung air di lahan basah  

• Penelitian dan pertukaran data dan informasi serta dilengkapi daftar lahan 
basah yang baik untuk kepentingan internasional.  

 
4. Lain-Lain 
 

a. SK Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2001 
Mengenai panduan AMDAL untuk pembangunan di lahan basah: AMDAL harus 
dilakukan sebelum dilakukan pembangunan di areal lahan gambut. 

 
Daftar Kebijakan yang terkait dengan pengananan kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada 
Lampiran 5. 
 
 
Kelembagaan 
 
Karena luasnya cakupan kegiatan dalam pengelolaan lahan gambut, maka dalam pelaksanaannya 
akan melibatkan banyak lembaga. Untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi antar lembaga 
yang efektif. Koordinasi dan kerjasama kelembagaan yang efektif  diharapkan dapat mengurangi 
terjadinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berliku-liku dan lamban atau duplikasi/ 
tumpang tindih kegiatan. Koordinasi kelembagaan yang efektif juga diharapkan mampu 
mengurangi proses perencanaan yang bersifat top-down, yang cenderung kurang berdampak 
positif di tingkat masyarakat.  
 
Kerjasama antar lembaga. Kerangka kelembagaan yang ada sekarang baik di tingkat pusat maupun 
daerah harus dapat bekerja bersama untuk meningkatkan komitmen pada pengembangan lahan 
gambut secara berkelanjutan. Setiap lembaga diharapkan dapat mengembangkan partisipasi 
dalam pengelolaan lahan gambut melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, desentralisasi, 
dan pengembangan sistem manajemen. Kerja sama antar lembaga dalam pengelolaan lahan gambut 
akan dibangun dan ditumbuhkan melalui kerja sama yang sinergis dan saling menguatkan, dengan tetap 
memberikan kemandirian unit kerja dalam mengelola sektor/bidang masing-masing. Kerjasama antar lembaga 
diharapkan dapat menumbuhkan pembagian peran masing-masing lembaga agar dapat mencegah 
terjadinya duplikasi program atau bahkan terdadinya perebutan peran antar lembaga.  
 
Pendekatan tata ruang. Sebagai dasar pendekatan untuk pengembangan kebijakan dan kegiatan 
pengelolaan lahan gambut adalah pendekatan tata ruang. Dalam undang undang Tata Ruang 
pasal 1 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Penataan ruang adalah proses perencanaan 
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Undang-undang ini juga 
telah menetapkan adanya kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dalam hal ini pengertian dasar 
mengenai Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 
terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau 
aspek fungsional. Adapaun pengertian Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau 
budi daya. Sebagai konsekwensi dari penentuan tersebut, maka pengelolaan suatu wilayah juga 
berada di tangan beberapa lembaga.   
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Pendekatan berbasis ekositem. Mengacu kepada pengertian tersebut di atas, lahan gambut 
harus dipahami sebagai suatu wilayah yang batas sistemnya ditentukan oleh aspek fungsional. 
Dengan batasan fungsional tersebut, pendekatan berbasis ekositem dalam pengelolaan lahan 
gambut tetap harus menjadi pola pendekatan utama. Misalnya dengan ditetapkannya kawasan 
lahan gambut dengan kedalaman >3m sebagai kawasan lindung, tidak berarti gambut dengan 
kedalaman kurang dari 3 meter dapat begitu saja dieksploitasi tanpa memperhatikan keutuhan 
lahan gambut sebagai suatu kesatuan eksosistem.   
 
Dengan tiga dasar pertimbangan tersebut di atas, maka kerjasama antar lembaga dalam 
pengelolaan lahan gambut menjadi sangat penting. Instansi-instansi pemerintah dan Non-
pemerintah yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan dan lahan gambut di Indonesia, 
antara lain adalah : 
 
1. Sektor Kehutanan,  yaitu: Departemen Kehutanan 

a. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam 
rangka penyusunan tata ruang di bidang kehutanan. 

b. Penetapan pedoman pengelolan dan perlindungan sumber daya alam di bidang 
kehutanan. 

c. Penetapan kriteria dan standar inventarisasi, pengukuhan, dan penatagunaan 
kawasan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru. 

d. Penetapan kriteria dan standar pembentukan wilayah pengelolaan hutan, kawasan 
suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. 

e. Penetapan kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, 
pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasa lingkungan, pengusahaan 
pariwisata alam, pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan 
fauna, dan lembaga konservasi.  

f. Penetapan kriteria dan standar pengelolaan yang meliputi tata hutan dan rencana 
pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, 
pengawasan dan pengendalian kawasan hutan. 

g. Penetapan kriteria dan standar konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara 
lestari di bidang kehutanan. 

h. Penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsinya.  
 
2. Sektor Pertanian, yaitu : Departemen Pertanian 

a. Penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang, pengelolaan lahan dan 
air;  sarana produksi, perbenihan, dan budidaya.  

b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pengelolaan 
lahan dan air; sarana produksi, perbenihan, dan budidaya, 

c. Pemberian bimbingan tekhnis dan evaluasi dibidang pengelolaan lahan dan 
pengelolaan air; sarana produksi, perbenihan, dan budidaya. 
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3. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

a. Merumuskan kebijakan perluasan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber 
daya manusia. 

b. Mendukung pengembangan kawasan melalui Program Transmigrasi. 

c. Mengupayakan peningkatan kualitas permukiman, peningkatan kompetensi sumber 
daya manusia, peningkatan peran serta masyarakat dan kerja sama antar daerah 
terkait dengan program transmigrasi. 

d. Melakukan pembinaan terhadap lokasi-lokasi pengembangan transmigrasi agar 
tumbuh menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 

 
4. Departemen Pekerjaan Umum 

a. Memenuhi kebutuhan infrastruktur PU wilayah berupa infrastruktur di bidang sumber 
daya air, termasuk mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan jaringan 
reklamasi rawa, serta mengamankan pusat-pusat produksi dan permukiman dari 
bahaya daya rusak air.  

b. Mengoperasionalkan RTRW Nasional, RTRW Propinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota 
ke dalam bentuk rencana kerja yang lebih rinci serta dilengkapi indikasi program 
strategis.  

 
5. Sektor Lingkungan, yaitu : Kementrian Negara Lingkungan Hidup 

a. Perumusan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan  hidup; 

b. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, 
pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup; 

c. Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dalam rangka 
pelestarian lingkungan; 

d. Penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian fungsi 
lingkungan. 

 
6. Departemen Dalam Negeri 

a. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi 
pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi. 

b. Pengaturan pedoman dan fasilitasi pengelolaan pendapatan asli daerah dan sumber 
pembiayaan lainnya. 

c. Pengawasan represif terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berupa peraturan 
daerah dan/atau keputusan kepala daerah setelah berkoordinasi dengan instansi 
terkait. 
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7. Perencanaan Pembangunan yaitu BAPPENAS 

a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nasional  
dan mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan. 

b. Mengupayakan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program-program 
pembangunan baik antar Daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah 
maupun antara Pusat dan Daerah;  

c. Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam 
dan luar negeri serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama 
instansi terkait.  

d. Mengupayakan terjaminnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;  

e. Mengupayakan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 
berkeadilan, dan berkelanjutan.  

 
8. Sektor Manajemen Bencana, yaitu : Bakornas PBP 

a. Merumuskan kebijaksanaan penanggulangan bencana dan memberikan pedoman 
atau pengarahan serta mengkoordinasikan kebijaksanaan penanggulangan bencana 
baik dalam tahap sebelum, selama maupun setelah bencana terjadi secara terpadu;  

b. Memberikan pedoman dan pengarahan garis-garis kebijaksanaan dalam usaha 
penanggulangan bencana, baik secara preventif, represif maupun rehabilitatif yang 
meliputi pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.  

 
9. Lembaga-lembaga lain, yaitu:,  BMG, LAPAN, BPPT 

Badan badan tersebut di atas merupakan badan yang menjadi penyedia informasi dasar dan 
melakukan kajian-kajian khusus yang hasil selanjutnya akan digunakan dalam pengelolaan 
lahan gambut.  

 
Secara lebih rinci nama dan alamat dari berbagai instansi teknis di tingkat pusat/nasional terkait 
dalam pengelolaan lahan gambut baik secara langsung maupun tak langsung disajikan pada 
Lampiran 6, sedangkan untuk tingkat daerah disajikan pada Lampiran 7.  Sedangkan ringkasan 
berbagai kegiatan pengelolaan lahan gambut yang dilakukan berbagai stakeholders di Indonesia 
disajikan dalam Tabel 5. 
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Tabel 5. Kegiatan beberapa Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan NGO yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan dan lahan 
gambut di Indonesia. 

 

No. Jenis Kegiatan Pengelolaan Lahan Gambut 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Keterangan  

Departemen Kehutanan 
1. Rehabilitasi kawasan bekas terbakar 2003 o Melakukan penanaman jenis-jenis lokal yang mempunyai manfaat ekonomi bagi 

masyarakat. 
o Lokasi di TN Berbak, Eks PLG Kalteng 
o Sumber dana Grant / GOI  
o Kerjasama dengan WI-IP 

2. Pengamanan kawasan dari perambahan dan illegal 
logging 

Setiap tahun o Melakukan pengamanan preventif, represif dan premtif, baik secara fungsional 
maupun gabungan 

o Lokasi di Kawasan konservasi bergambut. 
o Sumber dana Grant / GOI  

3. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 
hutan 

Setiap tahun o Pemantauan hot spot 
o Pembentukan brigade kebakaran hutan dan lahan 
o Penanggulangan kebarakan hutan dan lahan, dengan berbagai metode. 
o Lokasi di Kawasan konservasi bergambut. 
o Sumber dana Grant / GOI 

4. Penyekatan parit dan kanal 2003 o Mencegah terjadinya kebakaran  
o Mempercepat pemulihan ekosistem hutan dan lahan gambut  
o Melindungi potensi kandungan karbon 
o Mempertahankan fungsi hidrologis 
o Lokasi di Eks PLG/Kalteng 
o Sumber dana Grant  
o Kerjasama dengan WI-IP 

5. Sosialisasi pelestarian lahan gambut Setiap tahun o Membuat materi arti penting gambut 
o Penyebarluasan informasi tentang gambut dan arti pentingnya 
o Lokasi di Kawasan konservasi bergambut. 
o Sumber dana Grant / GOI 
o Kerjasama dengan WI-IP 
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No. Jenis Kegiatan Pengelolaan Lahan Gambut 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Keterangan  

6. Berpatisipasi dalam penyusunan Strategi Nasional 
dan Rencana Aksi Pengelolaan Lahan Gambut 

2005 - 2006 o Dibentuk Pokja oleh Mendagri 
o Sumber dana Grant/GOI 
o Dikoordinasikan oleh Ditjen Bina Bangda 

7. Pemetaan Kawasan Gambut 2003 o Potensi gambut berdasarkan kedalamannya serta sebarannya 
o Lokasi Sumatera, Kalimantan 
o Sumber dana Grant/GOI 
o Kerjasama dengan WI-IP  

8. Pendataan kawasan konservasi bergambut 2005 o Melakukan kompilasi data kawasan-kawasan konservasi yang memiliki tipe 
ekosistem gambut di seluruh Indonesia 

o Sumber dana Grant  
Departemen Pekerjaan Umum 

1 Survei hidrolika dan hidro-metri mendukung proyek 
per-sawahan pasang surut (P4S) 

1979/1980 o Lokasi kegiatan Sumatera Kalimantan dan Irian Jaya 
o Sumber dana GOI  

2 Penelitian dan pengembangan sistem tata air dan 
Bangunan pengatur air 

1996/1997 o Lokasi kegiatan Kalimantan Selatan 
o Sumber dana GOI 
 

3 Pengkajian dampak pem-bangunan saluran primer 
pada lahan gambut tebal 

1997 / 1998 o Lokasi kegiatan Kalimantan Tengah 
o Sumber dana GOI 

4 Kajian sistem air pada pembukaan lahan gambut 
paket A di PLG Kalteng 

1997 / 1998 o Lokasi kegiatan Kalteng/ Kuala Kapuas 
o Sumber dana GOI 

5 Protoip bangunan pintu klep di daerah rawa 
pasang surut 

1998 / 1999 o Lokasi kegiatan Kalsel / Barito Kuala 
o Sumber dana GOI 

6 Sistem sirkulasi dan leaching untuk 
penanggulangan keasaman  

1999 / 2000 o Lokasi kegiatan Kalsel dan Kalteng 
o Sumber dana GOI 

7 Pengkajian pembangian wilayah pengelolaan 
sumber daya air rawa pasang surut terhadap 
budidaya pertanian  

2001 o Lokasi kegiatan Sumatera Selatan 
o Sumber dana GOI 

8 Pengkajian pola pengelolaan dan kebijakan 
pengembangan irigasi drainase.  

2001 o Lokasi kegiatan Jambi 
o Sumber dana GOI 

9 Pengkajian dan pengembang-an Sistem tata air 
rawa  

2002 o Lokasi kegiatan Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan  
o Sumber dana GOI 



  
 

Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gam
but Berkelanjutan     29

No. Jenis Kegiatan Pengelolaan Lahan Gambut 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Keterangan  

10 Kajian pola tata air mikro skema persawahan 
pasang surut  

2002 o Lokasi kegiatan Jambi 
o Sumber dana GOI 

11 Irigasi pasang surut di pantai timur Sumatera  2003 o Lokasi kegiatan Jambi, Sumsel, Riau 
o Sumber dana GOI 

12 Pengkajian air baku untuk untuk tambak di 
kawasan tertinggal pasca pembukaan lahan 
gambut Kalteng  

2003 o Lokasi kegiatan Kalteng / Kuala Kapuas 
o Sumber dana GOI 

13 Pengkajian sistem tata air pada persawahan 
pasang surut utuk meningkatkan produktifitas  

2004 o Lokasi kegiatan Kalsel, Sumsel 
o Sumber dana GOI 

14 Team Pedoman Teknis Pengembangan  2004 o Lokasi kegiatan Seluruh Indonesia 
o Sumber dana GOI 

15 Kajian teknologi penanggu-langan masalah banjir 
dan kekeringan di daerah rawa lebak  

2004 o Lokasi kegiatan Kab. Tapin 
o Sumber dana GOI 

16 Data dasar rawa.  2005 o Lokasi kegiatan Kalimantan 
o Sumber dana GOI 

17 Prototip sistem tata air mikro di lahan tipe A  2005 o Lokasi kegiatan Kalimantan Selatan 
o Sumber dana GOI 

18 Kajian terhadap kebakaran lahan gambut  2005 o Lokasi kegiatan Kalteng / Palingkau, Lamunti, Dadahup 
o Sumber dana GOI 

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup 
1 Penyusunan  Perpres tentang tanggap darurat 

untuk mobilisasi sumberdaya untuk penanganan 
dan pengendalian kebakaran hutan 

2005 -2006  

2 Penyusunan Peta profil daerah rawan kebakaran 
hutan dan lahan  

2005 -2006  

3 Pengecekan lapangan  data koordinat hot spot 
kebakaran hutan dan lahan  

Sudah dilaksanakan  

4 Pelatihan GIS overlay data hotspot kebakaran 
hutan dan lahan  

Sudah dilaksanakan  

5 Koordinasi antisipasi dan pengendalian kebakaran 
hutan dan lahan 

Sudah dilaksanakan  
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No. Jenis Kegiatan Pengelolaan Lahan Gambut 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Keterangan  

6 Koordinasi pelaksanaan pengadaan hujan buatan 
dengan BPPT, TNI AU dan Bakornas PB 

Sudah dilaksanakan  

7 Pendampingan pengkajian cepat metode 
pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

Sudah dilaksanakan o Bersama dengan team dari Australia di bawah koordinasi Bakornas PB 

8 Fasilitasi kerjasama tingkat ASEAN untuk 
permasalahan kebakaran hutan  dan lahan dalam 
rangka joint emergency respons 

Sudah dilaksanakan o Bekerjasama dengan Dephut, team dari singapura dan Malaysia 

9 Penyusunan baku mutu kerusakan lingkungan 
akibat kebakaran hutan dan lahan 

2006 o Arah ke valuasi ekonomi 

10 Amandemen PP No. 4/2001 tentang kerusakan  
dan atau pencemaran akibat kebakaran hutan dan 
lahan 

2005 -2006 o Belum spesifik menyebut lahan gambut, akan memasukkan secara spesisfik 
tentang kebakaran di lahan gambut 

Departemen Pertanian 
1. Inventarisasi Sumberdaya lahan/ tanah 

Pulau Sumatera 
1986 s/d 1990 o Inventarisasi pemetaan sumberdaya lahan/ tanah termasuk lahan  gambut 

(penyebaran, kedalaman, kematangan) skala 1:250.000 
o Informasi indikatif potensi lahan gambut di sektor pertanian dan pengamanan 

lingkungan 
2.  Menyusun pedoman survei tanah dan ekologi di 

kawasan lahan rawa (gambut)  
1992-1995 Mengadakan kerjasama penelitian dengan Land and Water Research Group 

Wageningen, Netherland. Disusun petunjuk survei dan karakterisasi lahan rawa dan 
lahan gambut di daerah Tropis (studi kasus di Delta Pulau petak Kalteng dan Karang 
agung, Sumatera Selatan  

3.  Inventarisasi lahan rawa sesuai dengan tipologinya  1992 Telah disusun Tipologi lahan rawa dan lahan rawa gambut dan potensinya untuk 
pengembangan pertanian pada skala eskloprasi (1:500.000 s/d 1:1000.000, IPG 
Widjaya Adhi dan Nugroho Cs) 

4. Inventarisasi Lahan rawa gambut sesuai dengan 
sifat-sifat tanahnya 

1985-1990 Inventarisasi lahan rawa dan lahan rawa gambut berdasarkan tingkat kematangan, 
kedalaman dan ekosistemnya pada skala eskplorasi  (skala 1:1.000.000; Subagjo, 
Sukardi, Hidayat dan Widjaya Adhi cs)  

5.  Survei tanah tinjau untuk pengembangan 
transmigrasi di daerah Merauke, Irja 

1985-1986 Inventarisasi  sifat-sifat tanah dan lingkungan termasuk lahan rawa gambuty di daerah 
Merauke untuk menunjang penempatan transmigrasi di Irja 
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No. Jenis Kegiatan Pengelolaan Lahan Gambut 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Keterangan  

6. Inventarisasi Lahan gambut sejuta hektar-PLG, 
Propinsi Kalimantan Tengah 

1997-2000 Site selection’ wilayah potensial untuk pengembangan pertanian (dilakukan bersama 
dengan Departemen PU)  

7. Analisis kebijakan pengembangan pertanian 
kawasan perbatasan Kalimantan 

2006 Rekomendasi pengembangan kawasan perbatasan agar tidak memanfaatkan lahan 
gambut dalam (>3 meter). Disamping lahan gambut dalam potensinya sangat rendah 
untuk pengembangan kebun kelapa sawit, dan komoditas perkebunan lainnya, 
pembukaan kawasan gambut akan merusak ekosistem dan hidroorologis kawasan hulu 
DAS.  

8. Kajian Reklamasi dan menata ulang Kawasan Ex 
PLG, Propinsi Kalteng   

2004- sekarang Membina transmigan yang masih berada di kawasan ex PLG (daerah Dadahup dan 
Lamunti), action research untuk mengkaji komoditas tanaman pertanian yang masih 
bisa dikembangkan tanpa merusak lingkungan, Bersama-sama dengan KLH dan 
Pemda merumuskan action plan untuk usaha pengamanan lingkungan (banjir, 
degradasi lahan, dls).    

9. Kajian pengembangan system usaha tani di 
kawasan lahan rawa (termasuk rawa gambut) 
secara berkelanjutan    

1984 s/d 2000 Mengkaji dan merumuskan sistim usaha tani di daerah rawa dan rawa gambut. 
(dilakukan bersama dengan Dep.PU, KLH, Universitas). Direkomendasikan kawasan 
gambut dangkal (<1m) sebaiknya untuk tanaman pangan/ padi, lahan gambut tebal 1-2 
m masih dapat dimanfaatkan untuk perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet), 
sedangkan kawasan gambut dalam (>3 meter0 sebaiknya dihutankan. Sistem usaha 
tani dan komoditas tanaman yang bisa dikembangkan, juga sudah didemontrasikan ke 
petani, penyuluh dan Dinas-dinas terkait.   

10 Kajian dan pengembangan alat mesin pertanian di 
lahan rawa  

1984 s/d sekarang Bersama dengan Dep. PU telah dirakit dan dibuat, dan di sebarkan peralatan pertanian 
pengolah lahan pertanian yang sesuai dengan ekosistem di lahan rawa dan lahan 
gambut ( mulai darip peralatan pengolah tanah sampai peralatan pemanen hasil 
pertanian)    

11. Inmventarisasi ,klasifikasi dan mengkaji kondisi 
tipologi lahan gambut berdasarkan sifat-sifat tanah 
yang berpengaruh terhadap produksi tanaman 
pertanian.    

1985- Dihasilkan klasifikasi lahan rawa gambut dan tipologi lahan rawa gambut dengan arahan 
pemanfaatan lahan untuk usaha pertanian.  
Lahan gambut dangkal (ketebalan gambut 50-<100 cm) : sawah, lahan kering; Lahan 
gambut sedang  (100- <200 cm): perkebunan kelapa, kelapa sawit didahuli pangan dan 
hortikultura; Lahan gambut dalam (200-300 cm) : perkebunan; Lahan gambut sangat 
dalam (>300 cm): dihutankan, dijadikan kawasan preservasi/ tampung hujan.       

12. Mengkaji teknologi pengelolaan lahan untuk 
mendukung keberhasilan usaha pertanian di 
kawasan lahan rawa termasuk lahan rawa gambut 

1984 –2000 Dihasilkan suatu panduan tekologi pengelolaan lahan rawa (gambut) yang mencakup: 
pengelolaan air, penataan lahan, pengolahan tanah, emeliorasi dan pemupukan, pola 
tanam dan teknologi budidaya, pengendalian hama penyakit dan mekanisasi. 
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No. Jenis Kegiatan Pengelolaan Lahan Gambut 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Keterangan  

13. Inventarisasi lahan rawa gambut yang menjadi 
lahan tidur dan mati suri di daerah Basarang- 
Kalteng dan Sumatera Selatan  

1994- 1996 Diperoleh informasi sebaran lahan tidur/ bongkor dan kondisi lahan gambut yang telah 
menjadi bongkor dan jenis vegetasi yang bias tumbuh di daerah tersebut (didominasi 
oleh rumput purun, gelam dan pakis, dan sudah tidak produktif lagi)  

14.  Mengkaji cara rehabilitasi lahan tidur di kawasan 
lahan rawa gambut 

1994- 1999 Dalam rehabilitasinya dapat ditempuh 3 pendekatan yaitu: (1) tindakan tanpa perubahan 
atau membiarkan seperti apa adanya, (2) tindakan yang tidak menimbulkan perubahan 
drastis seperti penerapan sistim sawah dengan teknik rehabilitasi khusus dan (3) 
tindakan yang sengaja mengusahakan perubahan drastis.  Departemen pertanian Cq 
Puslibangtanah talah mengkaji pendekatan ke 2 namun hasilnya kurang 
menggembirakan     

15.  Melakukan percobaan pemupukan untuk 
menentukan jenis dan takaran pupuk yang sesuai 
untuk usaha  pertanian di lahan rawa  

1985 s/d 1999 Dilakukan bekerjasama dengan Psulibangtanah, Puslibang Tanaman pangan, Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan Tingkat II, telah ditentukan dosis dan jenis pupuk spesifik 
lokasi untuk beberapa jenis komoditas tanaman pertanian   

16 Pelatihan kepada petani dan penyuluh pertanian 
untuk pengembangan pertanian di daerah Lahan 
Rawa 

1995 Pelatihan dilaukan di Karang agung Ulu, Sumatera Selatan tanggal 26 –30 Juni 1995. 
materi pelatihan mencakup : pirit, gambut, drainase, masalah dan pemecahannya di 
lahan gambut 

17. Inventarisasi dan pengamanan plasma nuffah di 
daerah lahan rawa gambut di kalimantan Selatan 

1990- sekarang Dilakukan oleh Balai penelitian Pertanian Lahan rawa: telah diinvenrisir dan 
diketemukan jenis-jenis tanaman pertanian spesifik yang tumbuh hanya di habitat lahan 
rawa; seperti durian merah, mangga, padi nenas.      

18.  Menyusun rencana tataruang pengembangan 
wilayah pertanian di daerah Kalimantan  

1994 Rekomendasi pengembangan pertanian secara nasional  termasuk kawasan lahan rawa 
gambut. Dalam kontek ini lahan rawa gambut > 300 cm direkomendasikan kepada 
Pemerindah daerah (propinsi) maupun kepada Bapennas untuk tetap dipertahankan 
sebagai hutan konservasi/ kawasan tampung hujan. 

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

1 Mitigasi Lingkungan dan Sosial Setiap tahun Di lokasi transmigrasi  

 • Konservasi lahan Setiap tahun Di lokasi transmigrasi 
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No. Jenis Kegiatan Pengelolaan Lahan Gambut 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Keterangan  

 • Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan 
Upaya Pemantauan   Lingkungan (UPL)  

Setiap tahun Di tiap lokasi permukiman transmigrasi 

 • Sosialisasi dan Percontohan Kesehatan   
Lingkungan (Percontohan pengelolaan air 
bersih dan MCK) 

Setiap tahun Di tiap Pemukiman transmigrasi  yang dibina 

 • Mengatasi Konflik Sosial   
2 Pengembangan Masyarakat Transmigrasi Setiap tahun Di Unit Permukiman Transmigrasi yang masih dalam pembinaan 
3 Pengembangan Usaha Mikro 2004-2006 PLG Kaliamantan Tengah 
4 Melakukan Penelitian di bidang:   
 • Studi Pengembangan Teknologi Lokal 2004, 2005,2006 Kalimantan Barat,  Kalimantan Tengah 
 • Studi  Pengembangan Lahan Rawa 1994,1995,1996, 

1997 
Kalimantan Selatan,  Sumatera Selatan 

 • Demplot Budidaya Tanaman di Lahan  Rawa 1994,1995,1996, 
1997 

Sumatera Selatan,  Kalimantan Selatan 

Pemerintah Daerah 
1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Rawa 

Gambut Merang-Kepahyang 
2005/06 PemKab MuBa, Sumsel  

2 Pembentukan Tim Pengarah Pengelolaan Lahan 
Gambut di Sumsel  

2005 Pemprop Sumsel  

3 Penyususnan Strategi dan Rencana Tindak 
Penabatan Saluran di kawasan Blok A Utara, Desa 
Mentangai, Kab Kapuas-Kalteng  

2005 PemKab Kapuas-Kalteng  

4 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Rawa 
Gambut di Kabupaten Muaro Jambi, Prop. Jambi 

2006 (dalam 
persiapan) 

PemKab Muaro Jambi 

Wetlands International Indonesia Programme / NGO [catatan: selain WI-IP, beberapa  pihak NGO/LSM lain juga  aktif dalam pengelolaan lahan gambut]  
1 Pembuatan atlas sebaran gambut Pulau Sumatera, 

Kalimantan dan Papua.    
2004 - 2006 Pekerjaan ini didanai oleh Proyek CCFPI dan dilakukan oleh para Ahli dari Pusat 

Penelitian Tanah dan Agroklimat, Deptan, di Bogor.   Atlas telah disebarkan ke seluruh 
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi yang ada gambutnya di seluruh Indonesia  



 

34
     Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gam

but Berkelanjutan 

No. Jenis Kegiatan Pengelolaan Lahan Gambut 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Keterangan  

2 Menerbitkan berbagai buku panduan terkait 
dengan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, 
yaitu tentang: Tehnik pengukuran karbon di lahan 
gambut, pertanian di lahan gambut, pemberdayaan 
masyarakat di lahan gambut, rehabilitasi dan 
silvikultur di lahan gambut, pengendalian dan 
pencegaan kebakaran lahan dan hutan gambut, 
tehnik penabatan saluran di lahan gambut (Rincian 
publikasi tercantum dalam Lampiran 9) 

2003 - 2005 Pekerjaan ini didanai oleh Proyek CCFPI. Berbagai publikasi ini telah disebarkan ke 
seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi yang ada gambutnya di seluruh 
Indonesia, juga kepada berbagai LSM local dan perguruan tinggi 

3 Melakukan penyuluhan dan pertukaran kunjungan 
antar petani gambut dari Jambi dan Sumsel ke 
Kalteng dan sebaliknya 

2004-05 Kegiatan ini didanai oleh Proyek CCFPI.  Sekitar 20 petani gambut dari Jambi dan 
Sumsel diajak melihat dan menilai kegagalan dan keberhasilan berbagai kegiatan 
petani gambut di Kalteng dan demikian pula sebaliknya.  Pengalaman yang ditimba dari 
hasil kunjungan selanjutnya dipakai sebagai acuan bertindak di daerah asal petani ybs.   

4 Membuat dan menyebarluaskan berbagai bahan-
bahan Penyadaran Masyarakat (seperti: poster, 
komik, leaflet, berbagai film tentang pengelolaan 
lahan gambut berkelanjutan) 

2003-2005 Kegiatan ini didanai oleh Proyek CCFPI.  Sekitar 6 macam poster, 3 edisi komik anak-
anak, berbagai leaflet gambut serta 4 edisi film telah diselesaikan dan disebarkan 
kepada beberapa  Kabupaten/Kota dan Propinsi yang ada gambutnya di seluruh 
Indonesia.  

5 Bersama masyarakat melakukan restorasi lahan 
gambut di Kalteng, Jambi dan Sumsel.   

2003 - 2007 Kegiatan ini didanai oleh Proyek CCFPI-CIDA dan dilajutkan oleh Proyek CKPP- yang 
didanai kementrian Luar Negeri Belanda (DGIS) hingga tahun 2007. Dalam kurun waktu 
5 tahun, sekitar 30 dam/tabat ‘raksasa’ dibangun di lahan gambut eks-PLG Kalteng dan 
ratusan dam/tabat kecil di bangun di lahan gambut Sumsel dan Kalteng (termasuk di 
Kab Barito Selatan).  Pembangunan dam/tabat, dimaksudkan untuk membenahi kondisi 
hidrologi (menahan air) di lahan gambut agar gambut tetap basah sehingga tidak 
mudah terbakar dan vegetasi menjadi mudah tumbuh. Kegiatan restorasi juga meliputi 
penanaman berbagai bibit tanaman asli lahan gambut (seperti pulai, jelutung, ramin 
dsb).    
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No. Jenis Kegiatan Pengelolaan Lahan Gambut 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Keterangan  

6 Pemberian dana hibah kecil kepada masyarakat di 
sekitar lahan gambut di Sumsel, Jambi dan Kalteng 

2003 - 2007 Kegiatan ini didanai oleh Proyek CCFPI-CIDA dan dilajutkan oleh Proyek CKPP- yang 
didanai kementrian Luar Negeri Belanda (DGIS) hingga tahun 2007.  Tujuan pemberian 
dana hibah kecil adalah sebagai modal kerja bagi masyarakat petani di lahan gambut 
dan/atau sekitarnya dengan ikatan bahwa/agar petani ybs dapat menerapkan kegiatan 
pertanian ramah lingkungan (misal tanpa bakar) dan di sisi lain tidak merambah ke 
dalam TN Berbak (khususnya bagi penerima hibah di desa-desa dekat Taman Nasional 
Berbak di Jambi).   

7 Latihan dan pemadaman kebakaran di lahan 
gambut Jambi, Sumsel dan Kalteng 

2002 - 2007 Kegiatan ini didanai oleh Proyek CCFPI-CIDA dan dilajutkan oleh dana hibah Proyek 
CKPP- yang didanai kementrian Luar Negeri Belanda (DGIS) hingga tahun 2007.  
Kegiatan dilakukan dengan fasilitasi oleh LSM setempat (seperti PINSE di Jambi, WBH 
di Sumsel) dengan membentuk tim pemadam kebakaran di tingkat desa yang 
melibatkan anggota masyarakat.  Juga berbagai patroli akan adanya api di lahan 
gambut termasuk di sekitar Taman Nasional Berbak-Jambi juga telah dilakukan.   

8 Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Lahan 
Basah (termasuk lahan Gambut) 

2006 - 2008 Kegiatan ini didanai oleh Proyek WPRP - yang didanai oleh hibah dari kementrian Luar 
Negeri (DGIS) Belanda.  Lokasi kegiatan adalah desa-desa di lahan gambut Jambi dan 
Sumsel.   
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2.5 Permasalahan dan Ancaman  

Lahan gambut merupakan suatu kesatuan ekologis yang semestinya dikelola berdasarkan batas-
batas ekosistemnya; meskipun batas ekosistem tersebut melewati batas-batas administrasi atau 
kewenangan instansi tertentu. Praktek pengelolaan dengan mengacu batas ekosistem menjadi 
lebih sulit apabila tidak ada lembaga yang mengkordinasikan dan bertanggungjawab secara 
penuh. Dalam kaitan ini diakui bahwa sampai dengan saat ini belum ada suatu lembaga baik di 
tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tanggungjawab dan kewenangan penuh dalam 
melaksanakan atau mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan lahan gambut.  
 
Pada dasarnya, pemangku kepentingan pada lahan gambut terdiri dari banyak pihak. Akan tetapi 
mekanisme yang dapat diterapkan untuk koordinasi lintas sektoral belum tersedia secara 
memadai.  Tidak adanya lembaga khusus dan lemahnya komunikasi dan koordinasi antar instansi 
(lintas sektoral) di Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat 
menyebabkan kegiatan pengelolaan lahan gambut menjadi rawan konflik. Bahkan di beberapa 
tempat, kelemahan itu telah mengancam  kelestarian sumber daya alam. Pengelolan lahan gambut 
memerlukan kebijakan yang mengikat seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaksana 
kegiatan. Pengelolaan lahan gambut memerlukan kelembagaan yang kuat termasuk aspek 
penguasaan kawasan dan pertanggung-jawabannya, aspek pengorganisasian, aspek kapasitas 
institusi, dan aspek pembiayaan.  
 
Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat 
dalam penyusunan kebijakan pengelolaan lahan gambut. Permasalahan ini menyebabkan 
implementasi berbagai kebijakan tersebut  masih saling bertentangan, rawan konflik dan sulit 
dilaksanakan. Permasalahan ini menjadi semakin rumit dengan adanya kelemahan-kelemahan 
kelembagaan, kelemahan isi (kandungan) peraturan/hukum dan kebijakan itu sendiri yang memicu 
sulitnya implementasi (penegakan) hukum dan kebijakan tersebut dalam pengelolaan lahan 
gambut. Hal lain yang juga sangat berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan penegakan 
hukum dan kebijakan umumnya ditentukan oleh kemampuan pemahaman dan kesadaran hukum 
masyarakat luas termasuk pentaatan hukum dan kebijakan itu sendiri. 
 
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyusun rencana pengelolaan lahan gambut juga 
menjadikan kegiatan yang nantinya dijalankan atau diprogramkan menjadi sepihak dan kurang 
peka terhadap kultur setempat. Seringkali rencana maupun pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
lahan gambut tidak diadaptasikan dengan kondisi setempat. Penghargaan dan penggunaan 
kearifan tradisional yang seharusnya menjadi basis dalam pengelolaan lahan gambut di tingkat 
lokal relatif  masih rendah atau bahkan terabaikan.  
 
Apabila dirinci, permasalahan dalam pengelolaan lahan gambut saat ini adalah:   
 

 Keterbatasan data dan penyebaran informasi tentang lahan gambut. 
Data dan informasi tentang kondisi dan status lahan gambut yang akurat di Indonesia masih 
terbatas dan -jika ada- itupun tersebar hanya di beberapa Kabupaten Kota dan instansi 
terkait yang menangani masalah gambut.  

 Rusaknya sistim tata air yang ada. 
Kerusakan tata air di lahan gambut sering kali ditimbulkan oleh adanya kegiatan-kegiatan 
manusia yang tidak terkendali, seperti membangun parit dan saluran, menebang hutan, 
membakar ladang dan sebagainya.  Dari berbagai jenis kegiatan ini, pembangunan parit dan 
saluran terbuka di lahan gambut (tanpa mempertahankan batas tertentu ketinggian air di 
dalam parit), apakah itu untuk mengangkut kayu (legal atau ilegal) hasil tebangan di dalam 
hutan ataupun untuk mengairi lahan–lahan pertanian dan perkebunan, diduga telah 
menyebabkan terkurasnya kandungan air di lahan gambut sehingga lahan menjadi kering 
dan mudah terbakar di musim kemarau.  Kondisi demikian telah terbukti di berbagai lokasi 
lahan gambut Kalimantan Tengah dan Sumatera yang terbakar pada lokasi-lokasi yang ada 
parit dan salurannya.  
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Pengaruh lain dari dibangunnya parit-parit itu adalah keluarnya material-material hasil galian 
(serasah, lumpur dan massa gambut) dan masuk ke dalam sungai. Kondisi tersebut dapat 
menyebabkan perubahan pada morfologi sungai dan kualitas airnya. Jika hal ini terus 
berlangsung dikhawatirkan akan memberikan pengaruh negatif terhadap biota perairan.  

 
 
 
 
 

 

KOTAK 3 
Trend suksesi yang terjadi di lahan gambut setelah terbakar (Wibisono et al., 2005) 

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan tropis di Indonesia.  Pada tahun 1997/98 
tercatat sekitar 2,124,000 ha hutan rawa gambut di Indonesia terbakar (Tacconi, 2003). Bahkan banyak sekali 
dijumpai kasus terbakarnya kembali lokasi yang sama hingga beberapa kali (multiple fire). Sebagian besar 
kebakaran yang terjadi di hutan gambut tergolong berat mengingat karakteristik gambut itu sendiri yang tersusun dari 
serasah bahan organik yang sudah lapuk dengan vegetasi di atasnya sangat berpotensi sebagai bahan bakar. 
Timbunan bahan organik lapuk yang menyusun lapisan gambut berpotensi menyebabkan terjadinya ground fire, yaitu 
kebakaran dibawah permukaan sedangkan permukaan gambut yang rata memudahkan merembetnya api dari satu 
pohon ke pohon lain atau antar kanopi pohon pada saat terjadinya kebakaran di atas permukaan. Akibatnya, di lahan 
gambut sering terjadi kebakaran secara serempak di bawah dan di atas permukaan sehingga dampaknya terhadap 
lingkungan dan kehilangan biodiversitas menjadi lebih buruk. Setelah kebakaran, vegetasi di atas permukaan gambut 
menghilang dan lapisan tanah gambutnya berkurang dan membentuk cekungan sehingga pada musim hujan menjadi 
tergenang air menyerupai danau. Genangan ini merupakan media dalam penyebaran benih-benih karena vegetasi 
yang muncul pasca kebakaran.  Namun hanya beberapa jenis tumbuhan tertentu yang mampu bertahan dengan 
kondisi genangan yang berat tersebut, misalnya Pandanus helicopus dan Thoracostachyum bancanum.  Gambar di 
bawah ini memperlihatkan suatu hipotesa tentang suksesi yang akan terjadi di lahan gambut setelah mengalami 
kebakaran di TN Berbak Jambi (Giesen, 2003). 
 
 

Hutan rawa gambut yang belum terganggu dicirikan oleh 
adanya lapisan gambut yang utuh dan berbagai jenis pohon 
dan semak di permukaan, namun herba terbatas 
 

Kebakaran di hutan rawa gambut menyebabkan berkurangnya 
ketebalan gambut. Habitat semacam ini didominasi oleh 
tumbuhan yang mampu bertahan seperti Combretocarpus 
rotundatus, jenis-jenis palma, trubus dari akar yang masih 
hidup, tumbuhan herba atau perdu pionir dan tumbuhan 
tahunan lainnya  
 

Kebakaran berulang menyebabkan hilangnya jenis-jenis primer 
gambut dan meningkatkan jenis-jenis pionir dan sekunder. Jika 
kebakaran mengakibatkan hilangnya lapisan gambut dalam 
jumlah besar, maka akan terbentuk cekungan menyerupai 
danau yang bersifat sementara (berair hanya pada musim 
hujan) dan pada kondisi demikian hanya Pandanus helicopus 
dan Thoracostachyum bancanum  yang muncul. 
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Pertambangan  
Hasil tambang merupakan salah satu penyumbang devisa negara yang penting. 
Keberadaan tambang ini tersebar diberbagai lokasi, termasuk di dalam kawasan hutan dan 
lahan gambut. Tarik menarik antar berbagai kepentingan, misalnya antara sektor kehutanan 
dan pertambangan, khususnya pertambangan terbuka sering terjadi. Namun dalam 
kenyataannya, demi alasan investasi, penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan 
ekonomi, fungsi kehutanan seringkali menjadi pihak yang lemah dan akhirnya dijadikan 
korban dan cenderung diabaikan untuk mendapatkan bahan tambang.  Akibat lanjut dari 
kondisi ini, adalah rusaknya eksositem gambut beserta hilangnya nilai dan manfaat sosial, 
ekonomi dan jasa lingkungan yang selama ini dapat diberikan.   Bahkan belakangan ini 
muncul praktek-praktek swasta yang menjadikan material gambut sebagai bahan tambang/  
sumber energi bagi kegiatan industri mereka sebagai akibat mahalnya harga BBM 
belakangan ini. Jika ini dibiarkan maka bencana lingkungan yang semakin parah dapat 
terjadi, karena gambut bukanlah semata-mata merupakan materi ‘mati’ seperti batubara, tapi 
ia merupakan media bagi kehidupan di atasnya.  
 

 Kebakaran Hutan/Gambut dan Akibatnya Terhadap Pencemaran Udara (Akibat Asap) 
Kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia hampir terjadi tiap tahun, terutama di 
musim kemarau. Kebakaran ini biasa terjadi di areal milik masyarakat, areal perkebunan, 
areal HPH, areal HTI, bahkan di kawasan lindung.  
 
Sebagian kebakaran ditimbulkan oleh kegiatan penyiapan lahan oleh masyarakat dengan 
menggunakan api. Teknik penyiapan lahan melalui pembakaran masih dianggap sebagai 
cara yang paling murah dan praktis sehingga beberapa perusahaan perkebunan dan HTI 
dengan alasan lebih ekonomis masih melakuannya sekalipun secara hukum telah dilarang. 
Berdasarkan fakta yang ada, hampir semua kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh 
kegiatan manusia (secara sengaja maupun tidak) dan belum ada bukti kebakaran yang 
terjadi secara alami.  Dengan tidak disadari bahwa dampak yang ditimbulkan dari kebakaran 
lahan gambut disamping sulit untuk dipadamkan, karena apinya berada di bawah 
permukaan juga lokasinya jauh serta keterbatasan alat dan teknologi, juga akan 
menimbulkan pencemaran/polusi udara. 
 
 
 

KOTAK 4 
Pelatihan Pemadaman Kebakaran di Desa Sungai Aur (Sri Najiyati et al., 2005) 

 
Di Desa Sungai Aur, yang letaknya berdekatan dengan TN Berbak, Jambi, sebuah LSM lokal  PINSE atas fasilitasi dana dari WI-IP 
memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat tentang cara-cara penanggulangan kebakaran di lahan gambut. Sebagai 
tindak lanjut dari pelatihan ini, dan sebagai ujud kepedulian mereka akan bencana kebakaran yang sering terjadi di desa mereka, 
akhirnya mereka membentuk satuan brigade pemadam kebakaran di Desa Sungai Aur. Anggota kelompok dari Brigade ini di bina 
oleh pendamping PINSE dan nantinya diharapkan dapat menggerakkan kemandirian masyarakat dalam menanggulangi 
kebakaran di desanya dan sekaligus sebagai tenaga pemadam kebakaran yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mencegah dan 
memadamkan kebakaran di areal TNB.  Brigade yang serupa juga dibentuk PINSE di Desa Pematang Raman dan Sungai 
Rambut, Jambi. 

Untuk meningkatkan keterampilan dan kewaspadaan dalam melaksanakan pemadaman kebakaran, selanjutnya PINSE dan TNB 
(dengan dukungan dana dari CCFPI-WIIP dan pihak-pihak lain) melaksanakan kegiatan pertemuan bersama yang diadakan pada 
bulan Maret 2005 di desa sungai Aur. Kegiatan yang berjudul ”Berkumpul, Bergerak, Bersama” (B3) tersebut pada dasarnya 
ditujukan untuk menyatukan dan mensinergikan potensi masing-masing anggota kelompok dalam upaya untuk mengurangi atau 
mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNB sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing 
pihak. Selain itu, diharapkan bahwa kegiatan tersebut akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota kelompok dalam 
mengendalikan dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam pertemuan tersebut 
diantaranya meliputi penjelasan dan penerapan tentang tehnik-tehnik pemadaman yang diberikan oleh tim instruktur pemadam 
kebakaran pemerintah, diskusi antar anggota kelompok serta permainan yang bertujuan untuk mengeratkan hubungan serta 
meningkatkan kemampuan anggota kelompok dalam mengatasi kebakaran lahan dan hutan. Kegiatan diikuti oleh 9 regu 
pemadam kebakaran dari 3 desa (yaitu Desa Sungai Aur, Pematang Raman dan Sungai Rambut), perwakilan masyarakat dari 14 
desa penyangga TNB serta perwakilan dari perkebunan sawit di sekitarnya. 
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 Penebangan Liar (Illegal Loging) 
Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap pemegang izin 
konsesi pengelolaan hutan (perusahaan HPH) yang telah berakhir, dan lahan pengelolaan 
tidak dikembalikan, sehingga status lahan menjadi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab 
terhadap pengelolaan lahan-lahan tersebut. Kondisi ini mengakibatkan hutan/lahan yang 
terbuka tersebut di eksploitasi oleh masyarakat lokal untuk mengambil produk hutan seperti 
kayu dan lain-lain, dengan menggunakan kanal sebagai jalur transportasi pengeluaran kayu. 
Akibatnya ekspolitasi hutan lahan gambut di Indonesia terbukti tidak berkelanjutan, hutan-
hutan yang sudah ditebang dibiarkan rusak dan berubah menjadi rawa pakis dan rawa 
rumput yang tidak produktif.  
 
 
 
 
 

Kotak 4 (lanjutan) 
 

   

Tim Brigade Pemadaman Kebakaran dari 3 desa (Pematang Raman, Sungai Aur dan Sungai Rambut) berlatih dalam rangka 
mempersiapakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kawasan TN Berbak yang diantisipasi akan berlangsung pada 
musim kemarau pada bulan Juli – September 2005. Dokumentasi PINSE, 2005. 
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KOTAK 5 

Nasib penebang liar di rawa gambut Sumsel 

 
Kawasan hutan rawa gambut Sungai Merang-Kepahyang, Kabupaten Musi Banyuasin-Sumsel, memiliki 
kedalaman gambut  yang bervariasi antara 1-10 m. Sebelum tahun 2000, isu penebangan liar di lokasi ini 
belum banyak mencuat ke permukaan. Tapi, ketika orang-orang (sekitar 2000-an orang) dari Kecamatan 
Selapan (Kabupaten Kayu Agung, Sumatra Selatan) datang “menyerbu” lokasi Sungai Merang dan Sungai 
Kepayang untuk menebang kayu, maka warga di tiga dusun di sekitar daerah aliran sungai itupun mulai 
ikut-ikutan menjarah kayu di rawa gambut yang terletak di kiri-kanan sungai.   
        
Orang-orang dari Selapan hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di tepi-tepi sungai dan di dalam hutan 
untuk menebang kayu (membalok).  Mereka baru pulang ke Selapan ketika musim kemarau tiba.  Kegiatan 
membalok umumnya dilakukan pada musim hujan agar kayu hasil tebangan mudah ditarik dari hutan 
melalui parit-parit di  rawa atau sungai. Kalaupun ada yang membalok di musim kemarau, biasanya hasil 
tebangan baru ditarik dari hutan saat musim hujan.   
 
Selama kegiatan di dalam hutan mereka menghadapi tantangan keras seperti diterkam harimau dan 
ketimpa pohon tumbang.  Ketika menggeret balok lewat sungai mereka menghadapi “oknum” yang siap 
siaga untuk menarik upeti. Kegiatan dalam  hutan juga diikuti dengan masak-memasak (beras, minyak, dan 
lauk biasanya dimodali atau berutang dari cukong dengan harga beli berlipat ganda dari harga di pasar) 
dan sangat berpotensi menimbulkan kebakaran hutan. Nah, demikianlah ironisnya nasib para penebang 
liar ini. Terterkam harimau, tertimpa pohon tumbang, dipalak oknum, dan diperas cukong. Walhasil, 
pendapatan yang bisa dibawa pulang untuk anak-istri tak lebih dari Rp 10.000,- per hari. (catatan: saat itu 1 
USD = Rp 8.750) 
 
Para penebang liar umumnya bekerja secara berkelompok (1 kelompok terdiri atas 8-10 anggota). Untuk 
bekerja di dalam hutan selama sekitar 90 hari (3 bulan), mereka perlu membawa solar sekitar 5 drum dan 
persediaan bahan makanan yang disiapkan cukong. Kayu yang dihasilkan sekitar 135–300 m3) dengan 
upah sekitar Rp 50,000/m3 atau  upah maksimum bagi seluruh pembalok Rp 15 juta selama 3 bulan. 
Dengan kata lain, setiap orang memperoleh sekitar Rp 1,5 juta per 3 bulan atau Rp 500,000 per bulan per 
orang. Ini masih kotor, karena para pembalok harus membayar bahan makanan yang disuplai cukongnya. 
Kalau setiap pembalok butuh bahan makanan selama membalok sekitar Rp 200.000,- per bulan (atau Rp 
600,000 selama 90 hari), maka sisa yang dibawa pulang untuk keluarga tercinta hanya Rp 300,000 atau 
Rp 10,000/orang/ hari.  
 
Jika harga balok rata-rata di Sumsel Rp 150,000/m3, maka nilai total kayu liar ini sebesar 300 m3 x Rp 
150.000,- = Rp 45.000.000,-. Berapakah untung cukong,  berapa pula yang masuk kantong oknum ?  
 
Jadi, dari kegiatan yang sangat merusak lingkungan tersebut, sesungguhnya penghasilan pembalok sangat 
rendah. Untuk menanggulangi penebangan liar di Indonesia (khususnya Kalimantan dan Sumatra), bisakah 
pemerintah menciptakan lapangan kerja alternatif (yang menghasilkan upah dengan nilai sekurangnya Rp 
10,000/orang/hari) bagi para pembalok ini? Kalau tidak bisa, apakah kita akan  membiarkan saudara-
saudara kita ini tetap membalok, padahal menurut ramalan Bank Dunia, hutan Sumatra akan habis pada 
tahun 2005 dan hutan Kalimantan pada tahun 2010?  
 
(Disarikan dari hasil pengamatan IN.N. Suryadiputra, pada tahun 2003, WKLB edisi Volume 11 No. 1, 2003) 
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 Penurunan kualitas habitat dan keanekaragaman hayati 
Keberadaan hutan rawa gambut dengan jenis vegetasinya yang beragam dan berfungsi 
sebagai habitat dari berbagai satwa liar kini terancam dengan semakin meluasnya 
pembukaan lahan gambut baik melalui penebangan hutannya maupun dengan dibakar 
untuk alih fungsi lahannya menjadi lahan pertanian, perkebunan maupun pemukiman.   
 

 

KOTAK 6 

Pengalaman rehabilitasi hutan bekas terbakar di Taman Nasonal Berbak (TNB), Jambi (Wibisono et.al 2005) 
 

Suatu kegiatan rehabilitasi areal bekas terbakar dilakukan di Taman Nasional Berbak oleh Wetlands International 
Indonesia Programme bekerjasama dengan Taman Nasional Berbak, Masyarakat pencari ikan, dan PT.Putra Duta 
Indah Wood (PIW). Kegiatan ini dibiayai oleh CIDA melalui Proyek Climate Change Forest and Peatlands in 
Indonesia (CCFPI). 

Sebanyak 20 ribu gundukan buatan berukuran lebar/panjang 50-100 cm dan tinggi 30-50 cm telah selesai dibuat di 
musim kemarau (september 2003). Dari 20 ribu bibit yang disiapkan, sebanyak 14 ribu bibit telah ditanam pada 
pada musim penghujan (Oktober 2003). Bibit yang ditanam adalah bibit lokal, yaitu: Ramin Gonystylus bancanus, 
Rengas tembaga  Mellanorhoea walichii, Meranti Shorea pauciflora, Perepat Combretocarpus rotundatus, Jambu-
jambuan Eugenia spp., Jelutung Dyera lowii, dan Pulai Alstonia pneumatophora. Bibit-bibit ini dipersiapkan di 
persemaian PT.PIW yang berjarak 29-33 km dari lokasi penanaman. 

Monitoring dilakukan pada pertengahan Februari 2004, saat genangan di lokasi penanaman mencapai 50 cm. 
Berdasarkan penghitungan kasar, diperoleh hasil bahwa 65- 85% bibit masih bertahan hidup. Pengecekan ulang 
dilakukan pada tanggal 10-11 April 2004, saat genangan mencapai 120 cm. Dalam kondisi tersebut, prosentase 
hidup tanaman menurun tajam menjadi 10%. Jenis tanaman yang masih mampu bertahan dalam kondisi 
tergenang tersebut adalah Gonystylus bancanus, Shorea pauciflora, Eugenia spp., dan Alstonia pneumatophora. 
  
Pelajaran yang dapat diperoleh dari kegiatan diatas 
1. Tidak semua lokasi cocok untuk direhabilitasi. Lokasi yang sangat rawan terhadap genangan (terutama 

tergenang sangat dalam dan lama) sebaiknya dihindari karena peluang keberhasilannya rendah.  
2. Sulit mengetahui pola perubahan iklim, akibatnya pola banjir yang terjadi sulit diantisipasi.  
3. Persemaian sebaiknya terletak tidak jauh dari lokasi penanaman. Disamping resiko kerusakan bibit pada 

saat transportasi bibit, jauhnya persemaian dengan lokasi penanaman menyebabkan biaya transportasi 
menjadi sangat mahal. 

4. Pada lokasi dengan kondisi normal pun genangan airnya selalu tinggi, pembuatan gundukan akan sangat 
membantu agar bibit terhindar dari genangan air yang berlebihan, tetapi fungsi gundukan akan sia-sia jika 
terjadi kondisi banjir yang ekstrim.   

5. Terbatasnya pengalaman dan informasi tentang rehabilitasi di lahan gambut merupakan salah satu kendala 
dalam kegiatan rehabilitasi. Karenanya, berbagai penelitian dan percobaaan sebaiknya terus dilakukan. 

 

    

 

       
 Penyiapan guludan Pembuatan lubang tanam di 

atas guludan 
Hutan gambut eks terbakar di TN 
Berbak Jambi 
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 Masih Rendahnya Bimbingan Pemerintah kepada Masyarakat dalam mengelola lahan 
gambut secara bijaksana 
Sejauh ini pengelolaan lahan gambut oleh masyarakat dilakukan tanpa bimbingan teknis 
yang memadai dari instansi terkait.  Teknik bakar yang diterapkan masyarakat dalam 
pembersihan lahan dan drainase yang berlebih cenderung menyebabkan rusaknya lahan 
gambut.  Hambatan-hambatan teknis (termasuk kesuburan yang rendah, subsiden akibat 
adanya drainase dll) sering kurang disadari dari awal.  Selanjutnya kegagalan-kegagalan 
yang ditimbulkan dari kegiatan ini menyebabkan para petani meninggalkan lahan-lahan ini 
dalam keadaan rusak.  
 
 
 
 
 
 
 
 

KOTAK 7 

Studi banding petani gambut Kalimantan Tengah ke Jambi dan Sumatra Selatan dan sebaliknya 
 
Kegiatan studi banding untuk beberapa petani gambut dari Kalimantan Tengah ke Jambi dan Sumatera 
Selatan (juga sebaliknya) telah diselenggarakan oleh WI-IP pada tahun 2004 melalui proyek CCFPI. Kegiatan 
ini dimaksudkan agar petani gambut dari daerah yang berbeda dapat langsung melihat dan belajar tentang 
praktek-praktek pengelolaan lahan gambut yang ramah ingkungan di daerah yang dikunjungi dan kemudian 
menerapkannya ketika mereka kembali ke daerah asalnya. Kegiatan ini melibatkan sekitar 50 petani gambut 
dan pendamping masyarakat dari kedua pulau yang berbeda.  Selain kunjungan lapangan, kepada mereka 
juga diberikan ”kuliah” di dalam kelas dalam rangka membangkitkan kesadaran mereka akan unik dan 
rentannya lahan gambut di mana mereka tingal dan bekerja, sehingga diperlukan adanya suatu  pemahaman 
yang mendalam untuk mengelolanya.    

Gambar di bawah memperlihatkan beberapa kegiatan peserta yang dilakukan saat kunjungan lapangan. 
Diantaranya adalah mengunjungi lahan petani yang berhasil  mengembangkan sistem budidaya ramah 
lingkungan seperti tumpang sari tanaman kehutanan dan tanaman pangan di lahan gambut, pembuatan 
bokasi, pertanian organik, dan pengaturan tata air di lahan gambut dengan sistem tabat/sekat. Selain itu, 
peserta  juga berkesempatan untuk berkunjung pada lahan gambut yang mengalami kerusakan berat akibat 
pengeringan yang berlebihan dan kebakaran. Pada akhir kegiatan, kepada beberapa peserta terpilih 
diberikan bantuan dana/modal kerja untuk mengembangkan praktek-praktek pertanian ramah lingkungan di 
daerah asalnya.  
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 Kebijakan yang khusus mengatur Gambut masih minim 
Sampai dengan saat ini, kebijakan atau peraturan yang secara khusus mengatur 
pengelolaan lahan gambut berkelanjutan masih minim atau bisa dikatakan tidak ada. 
Pengelolaan lahan gambut umumnya hanya merupakan bagian dari suatu peraturan yang 
mengatur hal-hal yang sifatnya lebih umum.   
 

 Belum adanya suatu lembaga yang diberi wewenang dan tanggungjawab dalam 
mengelola dan menangani masalah gambut 
Banyaknya masalah yang ditimbulkan terutama akibatnya penurunan kualitas lahan rawa 
gambut (misalnya di Propinsi Riau) yang disebabkan oleh berbagai kepentingan terutama 
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga eksploitasi sumber daya alam tidak 
mempertimbangkakan tingkat kelestarian dan keberlanjutan, hal ini disebabkan kurangnya 
memperhatikan pentingnya lahan gambut dalam mendukung pembangunan yang 
berkelanjutan dan tidak ada suatu lembaga yang diberi tanggungjawab atas pengelolaan 
dan melindungi keberadaan lahan gambut di Indonesia. 
 

Foto Indra/CCFPI  

Gambar 4. Suasana banjir di desa lahan 
gambut Sungai Aur, Jambi. Salah satu 
faktor yang harus dipertimbangkan dalam 
program pengembangan pertanian di lahan 
gambut  

(Sumber Foto: Indra Arinal, 2004) 

KOTAK 8 

Small Grant Fund (Dana Hibah Kecil) di Sumatera 

Wetland International – Indonesia Programme melalui proyek CCFPI (Climate Change, Forest and 
Peatland Indonesia) yang didanai oleh CIDA (Canadian Internasional Development Agency) antara tahun 
2002-2005 memberikan sejumlah dana hibah (Small Grant Funds) kepada kelompok masyarakat untuk 
kegiatan konservasi di lahan gambut. Setelah melalui beberapa tahap (Sosialisasi, pengajuan proposal, 
seleksi administrasi dan verifikasi di lapangan) maka ditetapkan kelompok pemenang small grant, 
diantaranya yaitu Kelompok Masyarakat Desa Jebus (Kelompok Tani Suka Maju) yang berjumlah 16 
orang Kepala Keluarga. Desa Jebus terletak di Kecamartan Kumpe Hilir Kabupaten Muaro Jambi yang 
merupakan salah satu desa penyangga Taman Nasional Berbak. Mayoritas mata pencaharian penduduk 
adalah bertani dan nelayan. Namun bentuk lahan pertanian penduduk tidak menguntungkan yakni 
terendam pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Sehingga untuk mengatasinya perlu 
dicarikan alternative usaha lain yang lebih tepat. Bentuk usaha yang dikembangkan oleh kelompok tani 
penerima small grant ini adalah usaha peternakan ayam kampung dan sebagai kompensasi atas dana 
yang diberikan CCFPI, kelompok melakukan penanaman dan merawat sejumlah pohon/tanaman keras di 
area gambut di seberang desa dan ikut berperan aktif dalam rangka menanggulangi bahaya kebakaran 
yang terjadi di lahan gambut dekat desa mereka.  Pada tahun 2005-2006 dana serupa juga diberikan oleh 
CCFPI kepada sekitar 100 KK di Desa Sungai Rambut, Sungai Aur dan Telaga Limau yang berbatasan 
dengan TN Berbak di Jambi sebagai modal kerja untuk menciptakan alternative berusaha(seperti 
penanaman tanaman hortikultura) masyarakat guna mengurangi tekanan pengambilan sumberdaya alam 
dari dalam  TN Berbak.    
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Secara teknis, pengembangan lahan gambut yang menyangkut perkebunan, pertanian dan 
perikanan juga banyak permasalahan. Beberapa permasalahan utama dalam upaya 
pengembangan lahan gambut pada sektor-sektor di atas antara lain:  
 

 Keterbatasan pengetahuan mengenai pengelolaan lahan gambut 
Salah satu hambatan utama dalam pengelolaan lahan gambut di wilayah ini adalah adanya 
keterbatasan pengetahuan mengenai fungsi dan pengelolaan lahan gambut. Meskipun telah 
ada beberapa contoh, akan tetapi dibandingkan dengan ekosistem lain, maka komponen 
dan fungsi lahan gambut masih kurang dimengerti dan dikuantifikasi dengan baik. Informasi 
yang ada saat ini masih dirasakan belum mencukupi untuk mengkaji pengaruh yang 
ditimbulkan dari adanya pengembangan/pembangunan di lahan gambut tropis. Selain itu, 
pengertian mengenai kompleksitas sistem lahan gambut masih kurang dipahami dengan 
baik, disamping adanya kegagalan untuk mendapatkan pengertian mengenai kepentingan 
dari fungsi alaminya.   
 

    
 

Gambar 5.  Tata air pada perkebunan pinang di lahan gambut Desa Mendahara Hulu, Jambi (kiri) dan 
perkebunan jeruk, Desa Basarang, Kalteng (kanan).  Sejauh manakah usaha ini akan berlanjut? 

Mengingat adanya subsiden di lahan gambut. 

 

 Konflik dan tumpang tindih kebijakan 
Lahan gambut di Indonesia banyak terpengaruh oleh adanya berbagai konflik dan tumpang 
tindih kebijakan. Sebagai contoh, di Kalimantan (eks PLG) terdapat kegiatan pengeringan di 
lahan gambut untuk keperluan pertanian – meskipun lahan basah tersebut sebenarnya 
memiliki nilai penting pertanian yang tidak terlalu besar atau sebenarnya memiliki fungsi 
ekologis yang lebih besar jika dibiarkan dalam kondisi alaminya. Disamping itu, meskipun 
beberapa luasan lahan gambut telah dilindungi, tetapi masih tetap bermasalah karena 
miskinnya kegiatan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang berlangsung di 
atasnya. 
 

 Isu mengenai definisi 
Salah satu hal yang juga menghambat pengelolaan lahan gambut di Indonesia adalah 
berkaitan dengan kurang jelas/seragamnya definisi dan klasifikasi yang disetujui bersama 
atas lahan gambut. Hal ini kemudian menimbulkan masalah terkait dengan pengklasifikasian 
lahan gambut bagi tujuan-tujuan pemanfaatannya dan adanya kesulitan untuk 
mengembangkan suatu panduan pengelolaan yang berlaku secara umum. 
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 Kendala Pemahaman 
Dalam banyak hal, pembinaan petani dan institusi pertanian yang dilaksanakan selama ini 
tidak berorientasi kepada kebutuhan petani, padahal petani di daerah lahan gambut memiliki 
kebutuhan dan kendala yang berbeda dibandingkan dengan petani di daerah non-gambut.  
Dalam kaitan ini, keberhasilan pendekatan pembangunan pedesaan secara komprehensif 
yang dikembangkan melalui partisipasi masyarakat pedesaan dari sejak awal pengambilan 
keputusanya akan dapat dijadikan acuan untuk pengembangan lahan gambut. 
 

 Kendala Sarana dan Prasarana 
Pada beberapa lokasi pengembangan lahan gambut, tata air makro yang dibangun 
pemerintah umumnya tidak memperhatikan tipologi dan ketinggian lahan, sehingga dinamika 
air pasang-surut yang menjadi ciri khas tipe lahan ini tidak dapat dimanfaatkan oleh petani.  
Jika kondisi tata air makro dapat dibenahi, maka penyediaan sarana dan prasarana 
produksi, serta pemberdayaan petani di lahan gambut akan dapat dilaksanakan dengan 
baik. 
 

 Kurangnya informasi mengenai produk unggulan 
Pengembangan suatu kawasan tidak terlepas dari penilaian layak atau tidaknya kawasn 
tersebut untuk dikembangkan bagi produk unggulan tertentu. Banyak sifat karakteristik lahan 
gambut yang menjadi factor pembatas bagi pengembangan komoditas pertanian di atasnya. 
 

 Kendala hama  
Saat ini masih banyak lahan gambut yang bera karena belum mampu di manfaatkan oleh 
petani.  Lokasi lahan bera ini dapat menjadi tempat berkembangbiaknya hama tikus dan 
babi yang pada gilirannya akan merusak seluruh pertanaman di kawasan itu; selain itu 
kondisi bera juga merupakan salah satu penyebab meluasnya kebakaran di lahan gambut 
karena pemilik lahan tidak memperdulikan lahan yang bera ini.  Sampai saat ini belum ada 
upaya yang ampuh untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. 
 

 Program transmigrasi 
Penempatan para petani transmigran ke lokasi lahan gambut tidak berlandaskan pada latar 
belakang pengalaman/pengetahuan petani tersebut tentang lahan gambut. Kondisi demikian 
menyebabkan gagalnya program transmigrasi di lahan gambut dan beberapa dari para 
transmigran ini pada akhirnya kabur dari lokasi transmigrasi dan bahkan ada yang terlibat 
sebagai penebang liar di lahan gambut. 
 

 Kendala akibat sifat biofisik lahan   
Ditinjau dari kharaktersitik biofisik lahan gambut memiliki sifat yang menyulitkan untuk 
kegiatan pengembangan pertanian maupun infrastruktur di atasnya. Sifat sifat tersebut 
antara lain : 
• Penurunan permukaan gambut (subsidence) jika di drainase 
• Kering tak balik jika kekeringan (irreversible) 
• Mudah terbakar 
• pH rendah 
• Kahat hara makro: P dan K 
• Kahat hara mikro: Zn, Cu dan B 

 
 Kurangnya informasi akan nilai menyeluruh dari ekositem lahan gambut 

Selama ini penilaian terhadap lahan gambut hanya terpusat pada kayu yang terdapat di 
atasnya. Penilaian secara komprehensif, meliputi nilai sosial, ekonomis, budaya, 
keanekaragaman hayati dan jasa-jasa lingkungan yang dapat diberikan, hingga kini masih 
belum dipaparkan (ekspose) secara memadai, sehingga eksploitasi yang berlangsung 
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(terutama untuk diambil kayunya) cenderung mengabaikan nilai-nilai lainnya.  Suatu hasil 
kajian nilai ekonomis secara terinci atas lahan gambut di bagian Blok Perian Kalimantan 
Timur yang telah dilakukan oleh W-IP pada tahun 2000 (Tabel. 5) memperlihatkan bahwa 
ternyata nilai lahan gambut di wilayah ini justru bukan terletak pada nilai kayunya, tapi justru 
pada nilai perikanan (Wibowo, et al. 2000).   
 

Tabel  6.  Volume Produksi dan Manfaat Ekonomi dari Pemanfaatan Langsung Hasil Hutan dari 
Lahan Gambut di bagian Blok Perian Th. 2000. 

 

No. Jenis Hasil Hutan Volume Produksi Manfaat Ekonomi Per Tahun 
(Rp) 

Kontribusi Terhadap Manfaat 
Total (%) 

1 Kayu bangunan 2.843,30  m3 852.991.200 10,49 
2 Kayu bakar 439.799  ikat 1.011.538.648 12,45 
3 Kayu serbaguna 754  btg 565.740 0,007 
4 Sirap 51.534  pak 386.507.430 4,76 
5 Bambu 14.569  btg 4.370.669 0,05 
6 Rotan 164.273  btg 62.423.719 0,77 
7 Damar 222,91  kg 144.893 0,002 
8 Tumbuhan obat 10.345  btg/jenis 14.896.829 0,18 
9 Rusa 168  ekor 82.484.465 1,02 
10 Babi 71  ekor 5.313.600 0,07 
11 Trenggiling 1  ekor 37.786 0,00 
12 Burung Tiung 1  ekor 94.464 0,001 
13 Burung Murai Batu 41  ekor 614.016 0,008 
14 Burung Telisak 1  ekor 2.390 0,00 
15 Burung Punai 301  ekor 452.049 0,006 
16 Ikan 2.852.851,56  kg 5.705.703.120 70,20 

Jumlah 8.128.141.017 100 

 

 
2.6 Perlunya strategi pengelolaan Lahan Gambut 

Jika diamati terdapat berbagai kesamaan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota/Propinsi di Indonesia yang memiliki lahan gambut, terkait dengan pengelolaan lahan 
gambut. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul di banyak daerah diantaranya adalah 
kebakaran, drainase, praktek pengelolaan yang tidak memadai, kelangsungan mata pencaharian, isu 
keberlanjutan, dsb. Selain kesamaan permasalahan juga dirasakan adanya kesamaan dalam hal 
kebutuhan di bidang penyadartahuan/pendidikan/pertukaran informasi, peningkatan kapasitas/ 
pelatihan, pencegahan dan penaggulangan kebakaran, pemanfaatan secara bijaksana, rehabilitasi 
lahan gambut, inventarisasi lahan gambut, penelitian, proyek percontohan. 
 
Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, hal-hal berikut nampaknya perlu dilakukan:  

 Meningkatkan pengetahuan mengenai ekosistem lahan gambut. Di dalamnya termasuk 
peningkatan kesadartahuan & peningkatan kapasitas berbagai pihak melalui: (a) pendidikan, 
(b) pertukaran informasi dan ketersediaannya, (c) pelatihan dan lokakarya, (d) meningkatkan 
pengelolaan lahan gambut oleh kelompok masyarakat lokal – misalnya melalui kegiatan 
ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, (e) menyelesaikan berbagai isu mengenai definisi 
gambut, (f) pengembangan berbagai pilihan untuk pengelolaan dan restorasi; (g) penelitian, 
pemantauan dan evaluasi. 
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 Menyelesaikan berbagai konflik kepentingan antar maupun antara masyarakat lokal, industri, 
pemerintah.  

 Membenahi dan/atau membidani terbentuknya berbagai kebijakan dan kerangka kerja 
institusional agar menjadi lebih baik.  Di dalamnya termasuk upaya-upaya meningkatkan 
penyelesaian masalah konflik di bidang eksploitasi lahan gambut serta sumber dayanya 
antar pelaku kegiatan dan peningkatkan penegakan hukum atas pelanggaran-
pelanggarannya. 

 
Dengan adanya kesamaan permasalahan dan kebutuhan maka diperlukan suatu acuan umum 
untuk penyelesaian masalah dan pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini keberadaan SRTNPLGB 
sangat diperlukan untuk bisa menjadi acuan bagi pengembangan kegiatan pengelolaan baik di 
tingkat nasional maupun daerah.  
 
 
2.7 Kerjasama Regional 

Isu yang terkait dengan lahan gambut tidak hanya terbatas di tingkat lokal atau nasional saja. Isu 
mengenai lahan gambut telah menjadi agenda di tingkat regional bahkan internasional. Berbagai 
kerjasama regional ASEAN yang perlu diketahui terkait dengan proses penyusunan dan isi dari 
SRTNPLGB ini diantaranya : 

 ASEAN Vision 2020. Merupakan Kerjasama ASEAN dibidang lingkungan dipandu oleh 
ASEAN Vision 2020, rencana aksi jangka menengah, dan pertemuan para Menteri 
Lingkungan ASEAN 

 ASEAN Concord II (Bali Concord II). ASEAN berjanji untuk pada tahun 2020 mencapai 
masyarakat ASEAN yang berlandaskan kepada tiga pilar, yaitu “Masyarakat Keamanan 
ASEAN”, “Masyarakat Ekonomi ASEAN” dan “Masyarakat Sosial – Budaya ASEAN” 

 The Haze Technical Task Force (HTTF) merupakan institusi dari ASEAN Senior Officials on 
the Environment (ASOEN). Institusi ini dibentuk pada tahun 1995. HTTF diketuai oleh 
Indonesia dan beranggotakan pejabat senior dari sepuluh Negara-negara Anggota ASEAN 
serta memfokuskan upaya-upaya pengelolaan kebakaran (termasuk/khusunya lahan 
gambut) di wilayah tertentu 

 Regional Haze Action Plan (RHAP) didukung oleh para Menteri Lingkungan ASEAN pada 
bulan Desember 1997 selama periode terjadinya kebakaran dan polusi kabut asap lintas 
batas. Dibawah kerangka kerja keseluruhan dari RHAP, kegiatan strategis diarahkan pada 
penguatan kapasitas wilayah dan kemampuannya untuk menyentuh masalah polusi kabut 
asap lintas batas 

 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution ditandatangani oleh Negara-negara 
Anggota ASEAN pada tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Perjanjian ini berisi 
penekanan pada kegiatan pemantauan, pengkajian dan pencegahan, kerjasama teknis dan 
penelitian ilmiah, mekanisme untuk kerjasama, garis komunikasi, dan menyederhanakan 
prosedur imigrasi dan bea & cukai untuk mengatasi bencana. 

 Inisiatif Pengelolaan Lahan gambut ASEAN - ASEAN Peatland Management Initiative – 
APMI. Konsep APMI telah dikembangkan melalui diskusi dengan berbagai institusi ASEAN 
pada tahun 1999 – 2003. 

 
Kerjasama-kerjasama regional ASEAN yang terkait dengan lahirnya strategi dan pengelolaan 
lahan gambut dapat dilihat pada Lampiran 8.  

http://www.haze-online.or.id/docs.php?PATH=%2F%21Others&F=AseanAgreement.pdf
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3. Strategi dan Rencana Tindak Nasional 
Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan  
(SRTNPLGB)  

3.1 Pengertian dasar  

Setiap pihak yang berkaitan dengan pengelolaan lahan gambut diharapkan mempunyai kesamaan 
cara pandang terhadap lahan gambut. Dengan pandangan yang sama tersebut diharapkan dapat 
menekan kemungkinan munculnya strategi dan kegiatan pengelolaan yang saling bertolak 
belakang. Dua (2) pandangan yang diharapkan menjadi dasar pengertian dalam memandang 
potensi lahan gambut adalah sebagai berikut: 

 Lahan gambut  secara alami keberadaannya mengikuti suatu bentuk fisiografi tertentu dan 
tidak mengenal batas wilayah administrasi. Di dalam pengelolaannya lahan gambut harus 
dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh dengan kubah gambut sebagai 
pusatnya.  

 Gambut adalah media tempat tumbuh. Sebagai media tempat tumbuh gambut memiliki sifat 
fisik dan kimia tertentu yang bersama-sama dengan faktor lingkungan yang lain telah 
menghasilkan suatu ekosistem yang unik dengan keanekaragaman hayati yang juga unik. 
Segala perlakuan terhadap gambut diluar perlakuan sebagai media tempat tumbuh akan 
memberikan kemungkinan munculnya pengaruh/dampak lingkungan negatif yang lebih 
besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. 

 
Untuk lebih mempermudah memahami uraian uraian yang akan disampaikan dalam bab-bab 
selanjutnya, maka terlebih dahulu akan disampaikan beberapa pengertian/definisi dasar. 
Pengertian/definisi dasar yang dimaksud adalah pengertian/definisi mengenai : pengelolaan lahan 
gambut, pengelolaan lahan gambut secara terpadu, pengelolaan lahan gambut secara 
bijaksana dan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Uraian daripernyataan di atas adalah 
sebagai berikut:  

 Yang dimaksud dengan pengelolaan lahan gambut adalah mencakup semua bidang 
pengelolaan yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian kerusakan lahan 
gambut, serta meliputi satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua 
proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. 

 Yang dimaksud dengan pengelolaan lahan gambut secara terpadu adalah pengelolaan 
yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antar sektor dan antar 
wilayah administrasi. 

 Yang dimaksud dengan pengelolaan lahan secara bijaksana adalah pengelolaan yang 
memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. 

 Yang dimaksud dengan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan adalah pengelolaan 
sumber daya lahan gambut yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi 
sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang. 
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3.2   Tantangan dalam Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan di 
Indonesia 

Seperti telah diuraikan terdahulu, Indonesia memiliki sekitar 20 juta hektar lahan gambut atau 
merupakan 50% dari lahan gambut tropis global. Lahan gambut tersebut memiliki kepentingan 
nyata untuk pengembangan sosial-ekonomi dan mendukung kehidupan masyarakat lokal.  Selain 
itu lahan gambut, jika dikelola dengan baik atau dipertahankan sifat alamiahnya akan mampu 
memberikan berbagai jasa lingkungan bagi manusia maupun mahluk hidup lain di atas/sekitarnya. 
Diantaranya menanggulangi dampak perubahan iklim global melalui kemampuannya menyerap 
dan menyimpan karbon dalam jumlah besar, pengatur tata air (hidrologi), habitat untuk 
keanekaragaman hayati yang unik, suplai bahan pangan bagi manusia (khususnya ikan air tawar 
dan produk alami lainya), kayu, produk hutan bukan kayu (misalnya rotan dan madu) dan 
sebagainya. Namun demikian, seringkali peran tersebut terabaikan karena ketidakpaduan (bahkan 
konflik) antara kebijakan-kebijakan yang ada saat ini. 
 
Kondisi hutan dan lahan gambut Indonesia saat ini sedang mengalami tekanan yang semakin 
berat, terutama oleh kegiatan-kegiatan ekploitasi hutan dan pembukaan lahan secara intensif dan 
luas, untuk memenuhi keperluan industri (misal HTI) maupun bagi peningkatan produksi pangan 
(misal perkebunan sawit). Kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung atau tidak langsung 
berujung kepada degradasi ekosistem lahan gambut. Degradasi ini ditimbulkan akibat persiapan 
lahan yang masih menggunakan sistem bakar, dibangunnya parit/saluran untuk sarana drainase, 
transportasi produk hutan dan non hutan yang menyebabkan air gambut terkuras sehingga gambut 
menjadi kering dan mudah terbakar atau mengalamai subsiden. Selama kurun waktu 10 tahun 
terakhir, konversi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dan kayu kertas (pulp wood), 
penebangan yang tidak berkelanjutan dan pertanian skala besar diperkirakan telah merusak 
sekitar 6 juta ha lahan gambut.  
 
Wacana untuk menjadikan gambut sebagai sumber energi juga memerlukan perhatian dan 
pengkajian yang mendalam. Pemanfaatan gambut menjadi bahan tambang/sumber energi berarti 
akan mengurangi volumenya. Hal ini tentu akan mengurangi nilai/manfaat gambut yang terkait 
dengan sifat fisika yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan volume, misalnya 
kemampuan menahan air,  dan itu berarti berkurangnya fungsi gambut sebagai pengendali banjir.  

 
 
3.3  Rasionalisasi Strategi Nasional / SRTNPLGB  

Sejauh ini, berbagai bentuk kegiatan pengelolaan lahan gambut di Indonesia masih dilakukan oleh 
instansi-instansi tertentu dengan tingkat pemahaman akan isu-isu konservasi yang masih kurang 
memadai.  Misal dalam hal pembukaan lahan pertanian atau pemukiman di lahan ”gambut dalam” 
yang tidak memperhatikan aspek konservasi air dan lahan, padahal berdasarkan Kepres No 
32/1990, kawasan semacam ini wajib dilindungi.  Dari kondisi demikian terlihat kurangnya kordinasi 
antar instansi  yang bergerak di sektor pengembangan dengan sektor pelestarian lahan gambut.   
 
Dalam beberapa hal memang telah dilakukan beberapa kegiatan kerjasama namun sejauh ini 
jumlahnya masih terbatas. Misalnya, usaha-usaha awal yang digagas melalui pembentukan Posko 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan lain lain, sejauh ini hanya terfokus pada langkah-
langkah untuk menangani masalah api dan asap, namun belum memasukan adanya kebutuhan 
akan strategi jangka panjang bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sektor lainnya (misal 
pertanian, perkebunan dsb) yang secara rutin menjadi penyebab terjadinya kebakaran dan 
akhirnya menimbulkan degradasi lahan gambut. 
 
Di berbagai lokasi lahan gambut Indonesia terdapat berbagai kesamaan permasalahan yang 
dihadapi, seperti kebakaran lahan dan hutan, over drainase, kegiatan penebangan liar dan 
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praktek-praktek pengelolaan yang tidak bijaksana dan sebagainya. Oleh karena itu, strategi 
nasional ini digagas untuk memberikan kerangka kerja dasar yang bersifat umum dalam 
menanggulangi berbagai (kesamaan) permasalahan di lahan gambut kepada para pemangku 
kepentingan di berbagai Kabupaten/Kota (yang memiliki lahan gambut) di Indonesia.  Sehingga 
dengan demikian para pelaku dari lokasi yang berbeda dapat saling berbagi pengalaman dalam 
melaksanakan program-program aksi pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan.  Melalui cara 
tersebut, duplikasi usaha/kegiatan yang tidak perlu akan dapat dihindarkan dan penghematan 
tenaga dan dana dapat dilakukan.  

Dalam hal ini peran pemerintah pusat, tidak saja berperan sebagai suatu badan kolektif dalam 
mengembangkan strategi ini, tapi ia juga kemudian akan memandu, mengintegrasikan dan 
memfasilitasi pendaanan dan pelaksanaan dari rencana kegiatan pengelolaan lahan gambut oleh 
pemerintah-pemerintah daerah. 

Secara garis besar, pengelolaan lahan gambut diharapkan dapat memenuhi berbagi tuntutan dan 
perkembangan keadaan. Terpenuhinya berbagai tuntutan dan perkembangan keadaan tersebut 
antara lain tergambar dari pemenuhan atas asas-asas pengelolaan sebagai berikut: 

 Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya lahan 
gambut diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya lahan gambut 
secara berkelanjutan. 

 Asas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi 
lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi. 

 Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya 
lahan gambut dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan 
umum secara efektif dan efisien. 

 Asas Keterpaduan dan Keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber 
daya lahan gambut dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai 
kepentingan dengan memperhatikan sifat alami lahan gambut yang dinamis. 

 Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya lahan gambut 
dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah lahan gambut 
sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan 
dan menikmati hasilnya secara nyata. 

 Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya lahan 
gambut dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya 
setempat. 

 Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan 
sumber daya lahan gambut dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 
 
3.4  Sasaran Strategi Nasional/ SRTNPLGB  

Sasaran akhir dari strategi ini adalah untuk mempromosikan pengelolaan lahan gambut yang 
berkelanjutan di Indonesia melalui aksi kolektif dari berbagai pemangku kepentingan serta 
memacu kerjasama untuk mendukung dan mempertahankan keberlanjutan mata pencaharian/ 
nafkah masyarakat lokal, mengurangi resiko kebakaran dan asap yang mengiringinya serta 
memberikan sumbangan terhadap pengelolaan lingkungan global.  
 
Strategi nasional ini merupakan ”payung” yang menyajikan kerangka kerja umum untuk Pemerintah 
beserta para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota/Propinsi agar memiliki tanggung 
jawab atau komitmen dalam pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan, pemanfaatan yang 
bijaksana, pencegahan kebakaran serta rehabilitasi lahan. Strategi ini juga dibangun dengan 
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mengacu kepada beberapa prinsip-prinsip kerjasama regional yang tercakup dalam deklarasi 
ASEAN Concord II (Bali Concord II). Strategi ini juga akan memberikan sumbangan terhadap 
pengembangan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) yang dimaksudkan untuk mempererat 
kerjasama dalam menyentuh masalah-masalah regional, termasuk hal-hal yang terkait dengan 
degradasi lingkungan dan polusi lintas batas. Disamping itu, strategi ini juga diharapkan dapat 
menjadi sebuah sumbangan bagi pelaksanaan perjanjian ASEAN mengenai Polusi Asap Lintas 
Batas dan Rencana Aksi Penanganan Asap di wilayah ASEAN. 
 
Strategi nasional ini juga merupakan rencana induk pengelolaan lahan gambut yang mencakup: 
konservasi lahan gambut, pendayagunaan lahan gambut, dan pengendalian kerusakan lahan 
gambut yang disusun secara terkoordinasi berbasis ekosistem. Rencana tersebut menjadi dasar 
dalam penyusunan program pengelolaan sumber daya lahan gambut yang dijabarkan lebih lanjut 
dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait. Karena keberagaman potensi sumber daya 
lahan gambut dan tingkat kebutuhan akan lahan dan potensi yang terkandung pada lahan tersebut 
maka, urutan prioritas kegiatan pengelolaan lahan gambut ditetapkan sesuai dengan kebutuhan 
setempat.  
 
 
3.5  Tujuan Umum 

Terdapat empat tujuan umum dari Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan 
Gambut Berkelanjutan (SRTNPLGB) yang pada dasarnya mengacu kepada tujuan-tujuan umum 
yang disepakati secara regional ASEAN (APMS) namun tidak menyimpang dari kebutuhan-
kebutuhan yang sesuai bagi Indonesia, yaitu: 
 
Tujuan umum 1. Meningkatkan kesadartahuan dan kapasitas pengelolaan lahan gambut: 

yaitu dimaksudkan untuk mendorong kesadartahuan dan pemahaman  
mengenai isu-isu lahan gambut dan pembangunan kapasitas di bidang 
pengelolaan lahan gambut secara bijaksana di Indonesia. 

 
Tujuan umum 2. Menanggulangi Kerusakan dan degradasi lahan gambut: yaitu dimaksudkan 

untuk mengurangi laju dan jumlah kerusakan dan degradasi lahan gambut,   
meningkatkan upaya-upaya pencegahan kerusakan dan degradasi lahan 
gambut, meningkatkan upaya pengendalian dan pemantauan kerusakan dan 
degradasi lahan gambut termasuk akibat-akibat yang disebabkan oleh 
kerusakan dan degradasi lahan gambut melalui upaya kolektif antar daerah 
atau kerjasama di tingkat nasional maupun regional. 

 
Tujuan umum 3.  Mempromosikan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan: yaitu 

dimaksudkan untuk mempromosikan pengelolaan lahan gambut terpadu guna 
kepentingan berbagai sektor, diantaranya kehutanan, pengairan, pertanian, 
perkebunan, mata pencaharian/nafkah masyarakat lokal, serta rehabilitasi 
hutan dan lahan gambut yang rusak. 

 
Tujuan umum 4.  Mempromosikan kerjasama antar Kabupaten/Kota/Propinsi bahkan 

regional: yaitu dimaksudkan untuk mempromosikan dan meningkatkan 
kerjasama melalui pertukaran informasi, penelitian dan kemitraan dalam 
mengimplementasikan kegiatan serta mengembangkan sumber daya yang ada. 

 
 
3.6 Tujuan Operasional  

Masing-masing tujuan umum tersebut diatas selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk tujuan-
tujuan yang bersifat operasional yang dikelompokkan ke dalam 12 topik khusus (focal areas). 
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Tabel 7. Topik khusus dan tujuan operasional pengelolaan lahan gambut Indonesia 
 

Topik khusus (Focal Areas) Tujuan-tujuan operasional 

1.1. Penetapan luas dan status lahan gambut pada berbagai lokasi di Indonesia (termasuk hal-hal berkenaan dengan definisi)  
1.2. Pengkajian permasalahan dalam pengelolaan lahan gambut 
1.3. Pemantauan  dan evaluasi status dan pengelolaan lahan gambut untuk mengetahui dinamika yang sedang dan akan terjadi 

1 Inventarisasi, Pengkajian dan Penelitian 

1.4. Penelitian pada pokok-pokok masalah yang berskala prioritas penting guna mendapatkan informasi tentang teknik pengelolaan lahan gambut 
berkelanjutan  

2.1. Peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya lahan  gambut, sifat rentan gambut terhadap api dan ancaman asap terhadap  
kesehatan melalui perencanaan yang bersifat komprehensif 

2 Penyadaran dan Peningkatan Kapasitas 

2.2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam bidang pengelolaan lahan gambut 
3 Berbagi Informasi 3.1. Peningkatan pengelolaan informasi dan proses berbagi informasi tentang lahan gambut  
4 Kebijakan dan peraturan 4.1. Pengembangan dan penguatan bidang kebijakan dan peraturan yang terkait dengan perlindungan lahan gambut dan pengurangan kebakaran  
5 Pencegahan, pengendalian dan 

pemantauan kerusakan dan kebakaran 
5.1. Pengurangan dan pembatasan munculnya kerusakan dan kebakaran di lahan gambut  

6 Konservasi Keanekaragaman Hayati 
lahan gambut 

6.1. Peningkatan upaya konservasi pada lahan gambut yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi (High Conservation Value Forest)  

7.1. Peningkatan keterlibatan berbagai Dinas terkait dalam pengelolaan lahan gambut  
7.2. Peningkatan kegiatan/ teknik pengelolaan lahan gambut yang menggunakan pendekatan daerah tangkapan air terpadu  (tidak 

terfragmentasi), pada setiap sektor pengembangan (untuk kehutanan, pertanian dan perkebunan dll).  
7.3. Peningkatan keterpaduan dalam  pengelolaan hutan gambut  

7 Pengelolaan lahan  
gambut terpadu 

7.4. Peningkatan keterpaduan pengelolaan lahan gambut dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan nafkah/ matapencaharian 
(livelihood)  

8 Pembentukan  dan promosi Demplot 
bagi pengelolaan lahan gambut 

8.1 Peningkatan aplikasi praktek-praktek pengelolaan lahan gambut yang terbaik (best management practices) 

9.1. Pengembangan teknologi tepat guna dalam merehabilitasi  lahan gambut yang telah rusak  9 Restorasi dan Rehabilitasi 
9.2. Rehabilitasi lahan gambut yang rusak karena pernah terbakar atau rusak karena hal lain dan terdrainase    
10.1. Perlindungan dan peningkatan fungsi lahan gambut sebagai penyerap dan penyimpan karbon serta adaptasi perubahan iklim  10 Lahan gambut dan perubahan iklim 
10.2. Peningkatan dukung an bagi proses adaptasi gambut dalam perubahan iklim global  
11.1. Peningkatan program pertukaran keahlian/pengalaman dalam mengatasi isu-isu pengelolaan lahan gambut  
11.2. Penguatan Pusat Studi & Pengelolaan Lahan Gambut di tingkat Kabupaten/Propinsi/Nasional  

11 Kerjasama antar daerah (Kabupaten, 
Propinsi dan Nasional) 

11.3. Peningkatan kontribusi dalam penyelenggaraan perjanjian-perjanjian dan mekanisme kerjasama regional  
12 Pembiayaan 12.1 Penambahan sumber-sumber keuangan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan pencapaian target dari strategi  
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3.7. Rencana Tindak 

Dari Tabel 6 di atas, selanjutnya setiap tujuan operasional dijabarkan lebih rinci menjadi bentuk-
bentuk rencana tindak/kegiatan. Selain daftar kegiatan, tabel rencana tindak juga memuat 
informasi pihak-pihak yang akan menjadi pelaksana atau pendukung kegiatan, skala prioritas dan 
skala waktu masing-masing kegiatan. Informasi lain yang disertakan adalah pihak-pihak yang 
diharapkan menjadi penyedia dana atau yang dapat memfasilitasi mobilisasi dana. (lihat Tabel 7)   
 
Rencana tindak / action plan  
Sesuai dengan sifat dasarnya sebagai panduan umum, maka butir-butir kegiatan dalam tabel 
rencana tindak merupakan informasi yang bersifat umum. Dalam penerapannya, untuk 
direalisasikan ke dalam kegiatan masih diperlukan penjabaran atau uraian teknis atau penjabaran 
berdasarkan kondisi dan lokasi spesifik tertentu. Mengingat bahwa beberapa dari butir-butir 
tindakan ini sedang atau telah dikerjakan oleh beberapa instansi terkait (lihat lampiran 6 dan 7), 
maka untuk penghematan biaya dan tenaga, sejauh mungkin dihindari adanya pelaksanaan ulang 
(repetisi/duplikasi) tindakan-tindakan yang sebelumnya telah pernah dikerjakan.  Seandainya, 
pengulangan tindakan memang diperlukan maka pengulangan ini perlu mengacu kepada hal-hal 
yang telah pernah dikerjakan, sehingga hasil dari upaya-upaya tindakan menjadi optimal dan 
bermanfaat. 
 
Pelaksana rencana tindak/Instansi penanggung jawab 
Informasi dalam kolom ini diharapkan dapat mendukung mekanisme koordinasi dalam 
pelaksanaan kegiatan. Dalam hal sebuah kegiatan dilaksanakan oleh lebih dari satu pihak, 
pelaksaaan kegiatan hendaknya dikoordinasikan oleh instansi yang paling tepat/relevan dengan 
dukungan dari instansi terkait lainnya.  Untuk menghindari kesimpangsiuran atau tumpang tindih 
dalam pelaksanaan kegiatan, maka setiap pelaksana kegiatan diharapkan dapat memberitahukan 
kepada koordinator kegiatan dan pihak lain yang terkait sebelum kegiatan lapangan dilaksanakan. 
Pertemuan kordinasi yang dipimpin oleh pimpinan dari instansi yang relevan atau yang menjadi 
koordinator dan dihadiri pihak-pihak lain yang berkepentingan,  akan sangat membantu untuk 
menghindari tumpang tindih tersebut. 
 
Skala prioritas dan jangka waktu pelaksanaan 
Tiga tingkatan skala prioritas (Sangat Penting/SP, Penting/P dan Biasa/B) seperti tercantum 
dalam Tabel 7 tidak bersifat mutlak, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan 
kepentingan yang spesifik dari masing – masing daerah bersangkutan. Jangka waktu pelaksanaan 
rencana tindak dibagi menjadi 3 kategori yaitu: jangka pendek/singkat (S), jangka menengah (M) 
dan jangka panjang (P). Rencana tindak dengan jangka waktu pendek/singkat, diharapkan dapat 
diselesaikan dalam waktu 5 tahun atau kurang, rencana jangka menengah diperkirakan dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu antara 5 tahun hingga 10 tahun dan rencana jangka panjang 
membutuhkan waktu pelaksanaan 10 – 25 tahun.  
 
Berkenaan dengan jangka waktu di atas, maka validitas penyelenggaraan SRTNPLGB ini, secara 
nasional, dijadwalkan untuk berlaku selama kurun waktu sekurang kurangnya 15 tahun (2006 – 
2021). Dokumen SRTNPLGB dan penyelenggaraanya akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali oleh 
Tim Kelompok Kerja Pengelolaan Lahan Gambut Nasional (Tim Pokja Gambut Nasional) 
berdasarkan masukkan/pertimbangan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan akan 
pengelolaan lahan gambut.        
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Tabel 8. Butir-Butir Rencana Tindak 
 

Tujuan Operasional Kegiatan/Rencana Tindak 

Instansi 
Penanggung 

Jawab 
(+ Mitra/Pokja) 

Skala  
waktu 
(S/M/P) 

1/5/10 th 

Prioritas 
Sangat 
penting 

(SP)/Penting 
(P) /Biasa (B) 

Pembiayaan 
*)1  

1.1.1 Menyeragamkan definisi dan klasifikasi lahan gambut (misal, 
berdasarkan: jenis, kedalaman, vegetasi, rejim air, luasan) 

BPPT 
Puslitanak *)2 

S SP APBN  1.1: Penetapan luas 
dan status lahan 
gambut pada berbagai 
lokasi di Indonesia 
(termasuk hal-hal 
berkenaan dengan 
definisi)  

1.1.2 Menetapkan dan memperbarui data mengenai luas dan status 
lahan gambut di berbagai wilayah Indonesia melalui inventarisasi 
yang bersifat komprehensif dan berskala nasional  (termasuk 
status perlindungannya, tingkat kerusakan dan tata guna 
lahannya) 

Puslitanak dan 
Bakosurtanal 

M SP APBN  

1.2. Pengkajian 
permasalahan dalam 
pengelolaan lahan 
gambut  

1.2.1 Mengidentifikasi permasalahan, kendala dan peluang yang 
dihadapi lahan gambut   untuk memperoleh potensi pilihan/model 
pengelolaan lahan gambut terbaik 

LH & Dephut M SP APBN  

1.3.1 Membuat panduan untuk pemantauan evaluasi perubahan 
ekologis lahan gambut   

BPPT 
LIPI 

M B APBN   1.3: Pemantauan  dan 
evaluasi status dan 
pengelolaan lahan 
gambut untuk 
mengetahui dinamika 
yang sedang dan akan 
terjadi 

1.3.2 Melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur pada lahan-
lahan gambut termasuk kondisi kualitas fisika-kimia air, hydrology 
dan biologinya.  

Dephut & LIPI P B APBN 

1.4.1 Melakukan penelitian terpadu tentang ecosystem lahan gambut 
(termasuk kondisi  kualitas fisika-kimia air, hydrology, biologi 
serta nilai sosial ekonominya bagi tujuan-tujuan konservasi dan 
pengelolaan yang berkelanjutan   

LIPI & PT P P APBN 

1. Inventarisasi, 
Pengkajian dan 

Penelitian 
 

1.4: Penelitian pada 
pokok-pokok masalah 
yang berskala prioritas 
penting guna 
mendapatkan informasi 
tentang teknik 
pengelolaan lahan 
gambut berkelanjutan 
 

1.4.2 Melakukan Research & Development untuk meningkatkan 
pemanfaatan produk-produk dan sumberdaya lahan gambut 
yang ada atau kembangkan produk dan sumberdaya lahan 
gambut bagi kegunaan baru sejauh tidak merusak ekosistem 
lahan gambut 

BPPT dan LIPI P B   APBN 

                                                      
*)1 Informasi dalam kolom pembiayaan bersifat indikatif  
*)2 Dalam kegiatan Inventarisasi, Pengajian dan Penelitian dapat melibatkan Perguruan Tinggi sebagai mitra 
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Tujuan Operasional Kegiatan/Rencana Tindak 

Instansi 
Penanggung 

Jawab 
(+ Mitra/Pokja) 

Skala  
waktu 
(S/M/P) 

1/5/10 th 

Prioritas 
Sangat 
penting 

(SP)/Penting 
(P) /Biasa (B) 

Pembiayaan 
*)1  

 
1.4.3 Melakukan penelitian tentang  pengetahuan dan praktek-praktek 

pengelolaan lahan gambut yang bersifat tradisional atau 
merupakan kearifan setempat dalam rangka mendukung 
kegiatan pemberdayaan masyarakat dan alternative 
matapencaharian yang berkelanjutan. 

BPPT dan LIPI  P B APBN 

 

 1.4.4 Melakukan penelitian tentang teknik silvikultur jenis-jenis 
tumbuhan asli lahan gambut, terutama jenis unggulan, potensial, 
dan prospektif untuk pengembangan (budidaya) dalam rangka 
rehabilitasi dan reboisasi lahan gambut secara berkelanjutan 

Dephut & Deptan M P APBN  

2.1.1 Mengembangkan dan melaksanakan strategi komunikasi dalam 
pengelolaan lahan gambut, termasuk penggunaan  video, TV, 
media, sekolah, tugas-tugas penyuluhan, lokakarya, program 
pertukaran informasi dan jejaring (seperti mailing lists) 

KOMINFO & 
Depdagri 

P P APBN  

2.1.2 Mempersiapkan bahan-bahan penyuluhan untuk meningkatkan 
pemahaman masyarakat atas nilai-nilai lahan gambut, ancaman 
yang dihadapi, dampak serta pilihan-pilihan atas model 
pengelolaan yang diambil/dilakukan 

LH & Dephut M P APBN  

2. Penyadaran 
dan Peningkatan 

Kapasitas 

2.1: Peningkatan 
kesadaran masyarakat 
atas pentingnya lahan  
gambut, sifat rentan 
gambut terhadap api 
dan ancaman asap 
terhadap  kesehatan 
melalui perencanaan 
yang bersifat 
komprehensif 

2.1.3 Menyebarluaskan informasi tentang peranan lahan gambut, nilai 
ekonomi dan ekologinya, kepada masyarakat umum (dalam 
berbagai tingkat umur dan pendidikan, termasuk pendidikan 
lingkungan usia dini) dan instansi pemerintah terkait baik di pusat 
maupun di daerah dan melakukan sosialisasi, peningkatan 
pemahaman dan rekomendasi kepada para pihak yang berkaitan 
dengan pengambilan kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam 
rangka pengelolaan lahan gambut, baik di pusat maupun di 
daerah  

Depdagri & LH & 
Dephut 

M P APBN  
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Tujuan Operasional Kegiatan/Rencana Tindak 

Instansi 
Penanggung 

Jawab 
(+ Mitra/Pokja) 

Skala  
waktu 
(S/M/P) 

1/5/10 th 

Prioritas 
Sangat 
penting 

(SP)/Penting 
(P) /Biasa (B) 

Pembiayaan 
*)1  

2.2.1 Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia 
yang terkait dalam pengelolaan lahan gambut berkelanjutan 

Depdagri dan LH  M M APBN 

2.2.2 Mengembangkan kelompok inti yang beranggotakan para pakar& 
asosiasi-asosiasi terkait untuk melakukan kajian, penilaian dan 
rekomendasi bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan 
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan/pemanfaatan lahan 
gambut 

Depdagri dan LH P SP APBN 

 2.2: Peningkatan 
kapasitas kelembagaan 
dalam bidang 
pengelolaan lahan 
gambut 

 

2.2.3 Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait 
dalam pengelolaan lahan gambut melalui Kelompok-kelompok 
Kerja (Pokja) atau mekanisme jejaring (networks) 

Depdagri, LH & 
Bappenas 

M P APBN 

3.1.1 Membentuk dan atau memperkuat suatu sistem informasi 
(seperti DataBase) atau  clearing houses untuk kepentingan 
pengelolaan dan menjamin ketersediaan informasi tentang lahan 
gambut   

Sekretariat Pokja 
Gambut 

 

P P APBN 

3. Berbagi 
Informasi 

3.1: Peningkatan 
pengelolaan informasi 
dan proses berbagi 
informasi tentang lahan 
gambut  

 
3.1.2 Meningkatkan kapasitas nasional dalam berbagi informasi 

mengenai pengelolan lahan gambut bagi instansi-instansi baik 
yang ada di pusat maupun di daerah  

Dep-Kominfo P P APBN 

4.1.1 Merumuskan dan memperbarui  kebijakan-kebijakan dan 
strategi-strategi pengelolaan lahan gambut yang terkait dengan 
kawasan konservasi dan kawasan budidaya ke dalam aspek 
rencana tata ruang dan tata guna lahan secara terintegrasi 
melalui proses perencanaan yang matang dengan melibatkan 
para pihak terkait baik pada tingkat nasional, propinsi maupun 
kabupaten 

Sektor terkait + 
Pokja 

 

S P APBN 

4.1.2 Merumuskan kriteria dan indikator pengelolaan lahan gambut 
yang berkelanjutan (penentuan baku mutu pengelolaan lahan 
gambut, misall: ambang batas subsidensi, kualitas air, tinggi 
muka air gambut, dll.) 

Sektor teknis + 
Pokja 

S P APBN 

4. Kebijakan dan 
peraturan 

4.1: Pengembangan 
dan penguatan bidang 
kebijakan dan 
peraturan yang terkait 
dengan perlindungan 
lahan gambut dan 
pengurangan 
kebakaran 

 

4.1.3 Mengembangkan peraturan tentang pelarangan penambangan 
gambut sebagai bahan energi. 

LH    
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Tujuan Operasional Kegiatan/Rencana Tindak 

Instansi 
Penanggung 

Jawab 
(+ Mitra/Pokja) 

Skala  
waktu 
(S/M/P) 

1/5/10 th 

Prioritas 
Sangat 
penting 

(SP)/Penting 
(P) /Biasa (B) 

Pembiayaan 
*)1  

 

 4.1.4 Meningkatkan dan memperkuat aspek pengawasan dan 
penegakkan hukum (termasuk hukum adat)  terhadap  
perlindungan dan pengelolaan lahan gambut secara bijaksana, 
praktek-praktek penebangan/pemanenan hasil hutan gambut 
secara illegal, rantai perdagangan illegal, baik di tingkat lokal, 
nasional maupun regional termasuk mekanisme penanganan 
perdagangan illegal hasil hutan antar negara 

Depdagri dan  
Dephut 

S P APBN/APBD 

5.1.1 Melakukan identifikasi lahan gambut yang memiliki resiko tinggi 
mengalami kerusakan dan rawan terbakar (intensitas kegiatan 
manusia, tinggi muka air, kadar air gambut, kondisi iklim, 
drainase) dan kembangkan serta promosikan bentuk-bentuk 
pencegahannya 

LH & Dephut & 
Deptan 

 

M P APBN/APBD 

5.1.2 Mengembangkan sistem peringatan dini bahaya kebakaran 
(berdasarkan kondisi cuaca, aktifitas manusia dan titik-titik 
panas/hot spots) di daerah lahan gambut yang memiliki resiko 
terbakar tinggi  

BPPT & LH M P APBN/APBD 

5.1.3 Mengembangkan dan mempromosikan sistem dan teknik-teknik 
(modern maupun tradisionil) dalam mengelola tinggi muka air 
tanah di lahan gambut agar gambut tetap basah dan sulit 
terbakar (termasuk mencegah terjadinya overdrainase dan 
subsidensi).  Misal kolam memanjang/beje di lahan gambut 
Kalteng mampu meredam keringnya gambut.   

Sekretariat Pokja M P APBN/APBD 

5.1.4 Meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar instansi yang 
terlibat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan 
dan hutan gambut, termasuk unit-unit terkecil di dalam instansi 
tersebut   

Kantor Menko 
Kesra & Dephut 

S P APBN/APBD 

5.1.5 Meningkatkan keterlibatan masyarakat pedesaan dan pemangku 
kepentingan setempat secara aktif  dalam aktifitas pencegahan 
dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan gambut 

Depdagri  M P APBN/APBD 

5. Pencegahan, 
pengendalian dan 

pemantauan 
kerusakan dan 

kebakaran 

5.1: Pengurangan dan 
pembatasan 
munculnya kerusakan 
dan kebakaran di lahan 
gambut  

5.1.6 Menerapkan strategi tanpa bakar (zero-burning) untuk semua 
kegiatan  di atas lahan gambut (seperti: pertanian, perkebunan 
dan kehutanan) yang bersifat komersiel; juga strategi tanpa 
bakar (jika memungkinkan) atau pembakaran yang terkendali 
(controlled burning) bagi lahan gambut milik masyarakat/petani.)  

Semua sector 
terkait 

S P APBN/APBD 
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Tujuan Operasional Kegiatan/Rencana Tindak 

Instansi 
Penanggung 

Jawab 
(+ Mitra/Pokja) 

Skala  
waktu 
(S/M/P) 

1/5/10 th 

Prioritas 
Sangat 
penting 

(SP)/Penting 
(P) /Biasa (B) 

Pembiayaan 
*)1  

  5.1.7. Memberikan pelatihan yang tepat  (termasuk peralatan yang 
dibutuhkan) kepada pihak-pihak/instansi terkait relevan yang 
memiliki lahan gambut rentan terbakar  

Bappenas dan 
Bappeda 

P P APBN/APBD 

6.1.1 Mengidentifikasi, menetapkan dan mengelola lahan-lahan 
gambut yang memiliki nilai penting untuk konservasi 
keanekaragaman hayati (HCVF), baik di tingkat nasional, 
regional maupun global, sehingga menjamin kelestarian 
keanekaragaman hayati yang ada. 

 Dephut & LH M M APBN 

6.1.2 Melakukan kajian atas  status dan ancaman-ancaman yang 
dihadapi lahan gambut yang memiliki nilai penting konservasi di 
atas dan menentukan prioritas atas situs-situs/ daerah lahan 
gambut mana yang layak dikonservasi. 

Dephut & LH M P APBN 

6.1.3 Menetapkan secara formal status perlindungan atau konservasi 
dari lahan-lahan gambut penting di atas sebagai kawasan 
perlindungan atau konservasi  

Dephut  M P APBN 

6.1.4 Memperkuat seluruh aspek yang terkait dengan pengelolaan 
kawasan konservasi lahan gambut termasuk unit kerangka kerja 
kelembagaannya  ‘institutional frameworks’  

Dephut & Depdagri M M APBN 

6. Konservasi 
Keanekaragaman 

Hayati lahan 
gambut 

6.1: Peningkatan upaya 
konservasi pada lahan 
gambut yang memiliki 
nilai keanekaragaman 
hayati yang tinggi (High 
Conservation Value 
Forest) 

6.1.5 Mengkaji dan mengembangkan pola-pola pemanfaatan 
sumberdaya alam lahan gambut yang berkelanjutan bagi 
masyarakat local di dalam kawasan lahan gambut yang 
dikonservasi  

Semua sector 
terkait  

M M APBN 

 
7. Pengelolaan 

lahan  
gambut terpadu 

 
 

7.1. Peningkatan 
keterlibatan berbagai 
Dinas terkait dalam 
pengelolaan lahan 
gambut 

7.1.1 Membentuk Kelompok-kelompok Kerja lahan gambut yang 
bersifat lintas kedinasan serta menununjuk kordinatornya di 
masing-masing Propinsi dan Kabupaten dalam rangka 
pengembangan strategi perlindungan dan pengelolaan lahan 
gambut yang berkelanjutan  (didalamnya termasuk aspek tata air, 
silvicultutre atau rehabilitasi lahan gambut, penanggulangan 
kebakaran dsb) 

Sekretariat Pokja    
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Tujuan Operasional Kegiatan/Rencana Tindak 

Instansi 
Penanggung 

Jawab 
(+ Mitra/Pokja) 

Skala  
waktu 
(S/M/P) 

1/5/10 th 

Prioritas 
Sangat 
penting 

(SP)/Penting 
(P) /Biasa (B) 

Pembiayaan 
*)1  

7.2.1 Menetapkan dasar pengelolaan lahan gambut berkelanjutan dan 
terintegrasi berdasarkan satuan kubah gambut dan rejim tata air 
sebagai satu kesatuan ekosistem  

PU dan Dephut  S P APBN 

7.2.2 Memasukkan kawasan lahan gambut dalam (> 3 meter) ke 
dalam sistem tata ruang wilayah kabupaten maupun propinsi 
sebagai kawasan lindung dan meningkatkan komitmen dan 
konsistensi semua pihak terhadap status perlindunganya. 

PU, Depdagri dan 
Dephut 

S P APBN 

7.2.3 Mengembangkan panduan- panduan (termasuk penerapannya) 
untuk perbaikan tata air di lahan gambut (misalnya melalui 
penyekatan saluran-saluran/canal blockings di lahan gambut 
yang bersifat menguras air atau merusak lahan gambut) (cek di 
bagian lain)  

PU M P APBN/Swasta 

7.2.4 Membatasi pengembangan pertanian dan perkebunan pada 
lahan-lahan gambut dangkal saja, kurang dari 2 meter, dan tidak 
berhutan,  

Deptan  S P APBN/APBD 

7.2.5 Menyiapkan panduan yang memuat tehnik pertanian ramah 
lingkungan di lahan gambut (misal: pembersihan lahan tanpa 
bakar yang diimbangi dengan sistem insentif and disinsentif ) 
namun bersifat tepat guna/dapat dilaksanakan   

Deptan,  S P APBN/APBD 

 7.2: Peningkatan 
kegiatan/ teknik 
pengelolaan lahan 
gambut yang 
menggunakan 
pendekatan daerah 
tangkapan air terpadu  
(tidak terfragmentasi), 
pada setiap sektor 
pengembangan (untuk 
kehutanan, pertanian 
dan perkebunan dll).  

7.2.6 Mengarahkan  kegiatan transmigrasi  ke lahan gambut dangkal, 
dan tidak berhutan serta diterapkan pada masyarakat yang telah 
memiliki pengetahuan memadai tentang pengolahan lahan 
gambut  

    

 7.3. Peningkatan 
keterpaduan dalam  
pengelolaan hutan 
gambut  

7.3.1 Mengarahkan penetapan hutan produksi hanya pada hutan 
gambut-dangkal dan membuatkan panduan pengelolaannya. 

DEPHUT    
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Tujuan Operasional Kegiatan/Rencana Tindak 

Instansi 
Penanggung 

Jawab 
(+ Mitra/Pokja) 

Skala  
waktu 
(S/M/P) 

1/5/10 th 

Prioritas 
Sangat 
penting 

(SP)/Penting 
(P) /Biasa (B) 

Pembiayaan 
*)1  

7.4.1 Mempromosikan dan meningkatkan akses pasar bagi produk-
produk lahan gambut yang dihasilkan melalui kegiatan 
pengelolaan lahan gambut yang ramah lingkungan/ tradisional   

Meneg Kop UKM 
Depdagri, Deperin 

dan DepDag,  

M P APBD/Swasta 
 7.4: Peningkatan 

keterpaduan 
pengelolaan lahan 
gambut dengan 
pemberdayaan 
masyarakat dalam 
pengembangan nafkah/ 
matapencaharian 
(livelihood) 

7.4.2 Memperkenalkan dan memperkuat kegiatan mata pencaharian 
alternative (alternative  livelihoods) yang tidak bergantung 
kepada, tidak merusak atau menimbulkan dampak negatif 
minimum pada lahan gambut  

Dephut, Deptan, 
Menkop + UKM  

M P APBD/Swasta 

8. Bentuk  dan 
promosikan 

Demplot bagi 
pengelolaan 

lahan gambut 

8.1: Peningkatan 
aplikasi praktek-praktek 
pengelolaan lahan 
gambut yang terbaik 
(best management 
practices) 

8.1.1 Mengidentifikasi, membentuk dan mempromosikan penerapan 
pengelolaan lahan gambut terbaik (best management practices) 
baik untuk  pariwisata, pertanian, perikanan, peternakan, 
kehutanan, perkebunan dan sektor lainnya  melalui penelitian 
dan pengembangan 

Sektor terkait  M P APBN/APBD/ 

Swasta 

9.1.1 Mempersiapkan dan mempromosikan secara luas panduan-
panduan tentang restorasi dan rehabilitasi lahan gambut 
berdasarkan pengetahuan lokal, pengalaman nasional dan 
temuan-temuan hasil Litbang  

Dephut,  LIPI,  LH, 
Deptan,  

S P APBN/APBD/ 

Swasta 

9.1.2 Membentuk pilot projects untuk mencoba tehnik-tehnik baru 
dalam rehabilitasi lahan gambut 

Dephut , LIPI,  LH, 
Deptan,  

S P APBN/APBD/ 

Swasta 

9.1: Pengembangan 
teknologi tepat guna 
dalam merehabilitasi  
lahan gambut yang 
telah rusak  

9.1.3 Menyelenggarakan program pelatihan tehnis yang khusus 
ditujukan bagi  restorasi dan rehabilitasi lahan gambut 

Dephut, LIPI, LH, 
Deptan,  

S P APBN/APBD/ 

Swasta 

9. Restorasi dan 
Rehabilitasi 

9.2: Rehabilitasi lahan 
gambut yang rusak 
karena pernah terbakar 
atau rusak karena hal 
lain dan terdrainase 

9.2.1 Mempersiapkan dan melaksanakan program untuk restorasi dan 
rehabilitasi lahan gambut  

Sekretariat Pokja S P APBN/APBD/ 

Swasta 
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Tujuan Operasional Kegiatan/Rencana Tindak 

Instansi 
Penanggung 

Jawab 
(+ Mitra/Pokja) 

Skala  
waktu 
(S/M/P) 

1/5/10 th 

Prioritas 
Sangat 
penting 

(SP)/Penting 
(P) /Biasa (B) 

Pembiayaan 
*)1  

10.1.1 Menghitung jumlah kandungan karbon di bawah dan di atas 
lahan gambut pada masing-masing propinsi atau kabupaten dan 
perannya dalam meredakan perubahan iklim  

Puslitanak , M P APBN/Swasta 10.1. Perlindungan dan 
peningkatan fungsi 
lahan gambut sebagai 
penyerap dan 
penyimpan karbon 
serta adaptasi 
perubahan iklim 
 

10.1.2 padukan isu-isu (kebakaran, kekeringan, perubahan kualitas air, 
dll) lahan gambut  ke dalam rencana nasional dibidang 
perubahan iklim  

Sekretariat POKJA M M APBN/Swasta 
10. Lahan gambut 

dan perubahan 
iklim 

10.2.  Peningkatan 
dukungan bagi proses 
adaptasi gambut dalam 
perubahan iklim global  

10.2.1 Mengkaji dampak yang ditimbulkan akibat adanya Perubahan 
Iklim Global terhadap ekosistem lahan gambut di Indonesia 

LIPI, BPPT,     

11.1.1 Mengembangkan kerjasama nasional dan regional dibidang 
proyek-proyek penelitian bersama dan kegiatan-kegiatan lainnya 
yang melibatkan para ahli  baik di tingkat nasional, regional  
maupun Internasional  

LH, Depdagri, 
Dephut, Setkab, 

Deplu 

M P APBN/Swasta 11.1: Peningkatan 
program pertukaran 
keahlian/pengalaman 
dalam mengatasi isu-
isu pengelolaan lahan 
gambut 11.1.2 Memperkuat jejaring Pengelolaan Lahan Gambut di Indonesia  

dengan melibatkan semua para ahli lahan gambut di kawasan ini 
atau bahkan ke tingkat ASEAN   

LH, Depdagri, 
Dephut,  Setkab, 

Deplu 

M M APBN/Swasta 

11.2: Penguatan Pusat 
Studi & Pengelolaan 
Lahan Gambut di 
tingkat Kabupaten, 
Propinsi dan Nasional 

11.2.1 Mengidentifikasi berbagai pusat studi dan pengelolaan lahan 
gambut pada tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional serta 
kembangkan peluang kejasama dengan pusat studi sejenis di 
tingkat regional (ASEAN) 

Sekretariat Pokja S P APBN 

11. Kerjasama 
antar daerah 
(Kabupaten, 
Propinsi dan 

Nasional) 
 

11.3: Peningkatan 
kontribusi dalam 
penyelenggaraan 
perjanjian-perjanjian 
dan mekanisme 
kerjasama regional  

11.3.1 Mengkaitkan isu-isu lahan gambut ke dalam kerangka kerja 
ASEAN dan Internasional lainnya misalnya terkait dengan 
ebakaran hutan, keanekaragaman hayati, pelestarian 
sumberdaya air dll.  

Sektor terkait M M Swasta 
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Tujuan Operasional Kegiatan/Rencana Tindak 

Instansi 
Penanggung 

Jawab 
(+ Mitra/Pokja) 

Skala  
waktu 
(S/M/P) 

1/5/10 th 

Prioritas 
Sangat 
penting 

(SP)/Penting 
(P) /Biasa (B) 

Pembiayaan 
*)1  

12.1.1 Mengembangkan suatu strategy dan mekanisme 
pembiayaan/pencarian dana untuk melaksanakan Strategy 
nasional Lahan gambut (termasuk pembiayaan atas jasa-jasa 
lingkungan yang diberikan oleh lahan gambut bagi kepentingan 
global) 

Depkeu & 
Bappenas 

S P APBN/Swasta 

12.1.2 Melakukan feasibility study untuk mengkaji skema tentang 
pencemar bayar (polluter-pay) dan Pengguna bayar (user-pay), 
insentif pajak (tax incentives) atau pilihan-pilihan lainnya untuk 
menghasilkan sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk 
melaksanakan strategy lahan gambut ini. 
 

Depkeu  Bapenas, 
Dephut,  LH, 

Deptan,  

S P APBN/Swasta 

12.1.3 Mengembangkan dana-dana khusus dan proposal-proposal 
untuk mendanai kegiatan-kegiatan strategi ini, oleh pemerintah 
pusat atau oleh sumber-sumber dari luar negeri yang bersifat 
hibah (bukan hutang)   

Sektor terkait  M M APBN/Swasta 

12.  Pembiayaan 

12.1. Penambahan 
sumber-sumber 
keuangan yang 
dibutuhkan untuk 
pelaksanaan program 
dan pencapaian target 
dari strategi  

12.1.4 Membentuk mekanisme tepat guna untuk menyalurkan biaya 
kepada pemerintahan lokal atau kelompok masyarakat dalam 
rangka mendukung kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan lahan 
gambut yang berkelanjutan (misal melalaui pendanaan kredit 
mikro)   

Depdagri, Depkeu, 
Bapenas, Dephut,  

Deptan,  

S P APBN/Swasta 
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4. Mekanisme Pelaksanaan 

Dokumen SRTNPLGB merupakan suatu payung berlingkup nasional  yang menjadi acuan dalam 
pengelolaan lahan gambut. Sesuai dengan UU No. 32 /2004 dan PP 25/ 2000,  maka setiap 
daerah dapat melakukan penyesuaian atau penyusunan strategi di tingkat daerah sesuai dengan 
kondisi pada masing-masing daerah.   Upaya-upaya dan penyesuaian yang akan dilaksanakan di 
daerah, diupayakan untuk tidak menyimpang dari sasaran utama (main goal) dan sasaaran umum 
(general objectives) SRTNPLGB ini.  Penyusunan Strategi & Rencana Tindak Daerah Pengelolaan 
Lahan Gambut Berkelanjutan (SRTDPLGB) diharapkan dapat dikembangkan pada setiap 
kabupaten atau sekurangnya pada tingkat Propinsi yang memiliki lahan gambut. 
 
 
 
4.1 Mekanisme Pelaksanaan di Pusat  

Mekanisme lahan gambut di tingkat pusat, akan dilakukan melalui kerjasama instansi-instansi 
terkait di Pusat.  Namun mengingat belum adanya instansi tertentu yang secara khusus bertindak 
sebagai koordinator dalam pengelolaan lahan gambut, maka untuk ”sementara” ini akan difasilitasi 
oleh suatu Kelompok Kerja (Pokja) lahan gambut yang beranggotakan berbagai instansi terkait. 
 
Berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (No 520.01/Kep/Bangda/2006 tanggal 
30 Januari 2006) tentang Perubahan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 520-
218/Kep/Bangda/2005 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengelolaan Lahan Gambut Secara 
Berkelanjutan (selanjutnya disingkat menjadi Pokja Pengelolaan Lahan Gambut Nasional), telah 
ditetapkan hal-hal sebagai berikut:  
 
1. Pembentukan Pokja Pengelolaan Lahan Gambut Secara Berkelanjutan dengan susunan 

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan tersebut (Lihat 
lampiran 11 b.) 

2. Pokja Pengelolaan Lahan Gambut merupakan Tim Kerja Lintas Instansi dalam rangka 
menyiapkan dan merumuskan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut 
secara berkelanjutan.  

3. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Pokja tersebut, maka Direktorat  Jenderal 
Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri merupakan instansi koordinator 
yang menjembatani kepentingan berbagai instansi di Pusat dengan Daerah berkaitan 
pengelolaan lahan gambut 

4. Tugas dan Fungsi Pokja adalah menyusun Strategi Nasional dan Rencana Aksi pengelolaan 
dan pemanfaatan lahan gambut pada tingkat nasional.  

5. Membentuk Sekretariat Pokja yang berfungsi sebagai fasilitator kerja Pokja sehari-hari dan 
menyusun jadwal kerja tim Pokja. 

6. Masing-masing anggota Pokja berkewajiban melaporkan setiap kemajuan pelaksanaan 
kegiatan penyusunan Strategi Nasional dan Rencana Aksi tersebut kepada Pimpinan 
masing-masing. 

7. Draft kemajuan Strategi Nasional dan Rencana Aksi tersebut harus dipresentasikan secara 
terjadwal kepada stakeholder terkait melalui rapat koordinasi yang dikordinasikan oleh 
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri. 
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8. Hasil akhir tim Pokja dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dikordinasikan dengan 
Menteri Terkait sebagai bahan kebijakan nasional. 

9. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian 
hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
Dari butir-butir di atas, maka jelas terlihat bahwa produk SRTNPLGB ini merupakan dokumen 
resmi yang dihasilkan oleh kerjasama berbagai instansi terkait pada Pemerintah Pusat.  Mengingat 
kebijakan-kebijakan yang termuat dalam dokumen ini masih bersifat umum, maka kepada Daerah 
dipandang perlu untuk menjabarkannya lebih rinci sesuai kebutuhan dan kondisi daerahnya 
masing-masing.  
 
Secara garis besar mekanisme kerja ”POKJA  Lahan Gambut” dan uraian mengenai tugas-tugas 
masing-masing komponen di dalam POKJA dapat digambarkan melalui diagram dan uraian di 
bawah ini :  
 

 
Note: 
Pokja diketuai oleh Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bangda Depdagri.  
 

Gambar 6.  Diagram yang menunjukkan mekanisme kerja yang diusulkan untuk pelaksanaan strategi 
nasional pengelolaan lahan gambut di tingkat pusat.   

 
Pengarah/Pembina Pokja  
Berdasarakan SK-Mendagri No 520.01/Kep/Bangda/2006, dinyatakan bahwa anggota tim 
Pengarah dari Pokja PLGB terdiri atas 4 perwakilan senior dari instansi terkait. Yaitu Dirjen Bina 
Bangda-Depdagri, Deputi Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan 
Lingkungan-KLH, Dirjen PHKA-Dephut, Sahmen PPN Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan 
Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal).  Tugas-tugas tim Pengarah Pokja PLGB adalah: 

1. Memberikan arahan-arahan dan masukan-masukan teknis dan non-teknis kepada Kelompok 
Kerja PLGB terkait dengan pengelolaan lahan gambut di Indonesia 

2. Melaksanakan rapat dan mengundang anggota Pokja dalam rangka pembahasan isu-isu 
pengelolaan lahan gambut   

3. Memberikan arahan-arahan dan masukan-masukan kepada Ketua/Koordinator Pokja PLGB 
tentang strategi penyusunan dan pelaksanaan  SRTNPLGB dan sosialisasinya di daerah 

4. Memberi arahan akan pelaksanaan/pengembangan kebijakan nasional PLGB ke tingkat 
Pemerintah Daerah    

Kelompok Kerja PLGB 
Para ahli gambut, staff /instansi tehnis departemen  
terkait, Lembaga Penelitian, LSM dan sektor swasta   

Pengarah PLGB 
Diisi oleh pejabat dari departemen terkait setingkat 

Direktur Jenderal.  

Pendukung lainnya Sekretariat Pokja 
PLGB  

Fasilitasi kepada Daerah 
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Kelompok Kerja 
Pada SK Mendagri No 520.01/Kep/Bangda/2006 (tanggal 30 Januari 2006), telah ditetapkan jumlah 
anggota Pokja PLGB di tingkat nasional terdiri atas 18 orang dari 12 instansi terkait (pemerintah, 
perguruan tingi dan LSM) dengan latar belakang keahlian yang terkait dengan pengelolaan lahan 
gambut. Keanggotaan Pokja PLGB bisa permanent atau sementara, sesuai kondisi dan kebutuhan.    
 
Tugas-tugas Pokja PLGB adalah: 

1. Mengkaji dan Menyusun naskah tehnis dalam rangka PLGB termasuk penyususunan 
Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan gambut Berkelanjutan 
(SRTNPLGB) dan Panduan Pemantauan dan Evaluasi.  

2. Mensosialisasikan SRTNPLGB yang dihasilkan Pokja PLGB ke instansi terkait, para 
pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lain termasuk sektor swasta, baik di tingkat 
Pusat maupun Daerah.  

3. Merupakan narasumber bagi pengembangan SRTDPLGB di daerah-daerah (Propinsi/ 
Kabupaten/Kota) di wilayah Indonesia yang memiliki lahan gambut. [catatan: SRTDPLGB 
adalah Strategi dan Rencana Tindak Daerah dalam Pengelolaan Lahan gambut 
Berkelanjutan] 

4. Mengatur pelaksanaan program pengelolaan lahan gambut yang bersifat lintas propinsi.  

5. Melakukan penilaian dan pengkajian (review) SRTNPLGB setiap 5 tahun sekali.  

6. Menyampaikan laporan kepada tim Pengarah terkait dengan pengelolaan lahan gambut di 
berbagai Daerah.  

7. Memberikan pertimbangan-pertimbangan ilmiah (scientific judgement) kepada pengambil 
kebijakan atas rencana pengembangan-pengembangan di lahan gambut yang diantisipasi 
memiliki dampak lingkungan dan sosial yang luas, baik untuk tujuan-tujuan konservasi 
maupun komersial. 

8. Memberikan informasi, arahan dan rekomendasi kepada Tim Amdal yang akan melakukan 
kajian dampak lingkungan atas rencana pengembangan/pembangunan di lahan gambut. 

9. Berkoordinasi dengan instansi-instansi lain, khususnya komite, focal point konvensi dalam 
konteks pengelolaan lahan gambut 

        
 

Sekretariat Pokja       
Sekretariat Pokja dibentuk di dalam instansi yang sama di mana Ketua Pokja PLGB berasal, dalam 
hal ini adalah di Ditjen Bina Bangda-Depdagri.  Anggota sekretariat dapat terdiri atas perwakilan 
dari berbagai instansi lain di luar Ditjen Bina Bangda-Depdagri (lihat uraian dari SK Mendagri di 
atas) yang ditunjuk oleh Ketua Pokja. Tugas-tugas sekretariat Pokja adalah:  

1. Merencanakan jadwal dan agenda pertemuan-pertemuan anggota Kelompok Kerja / Pokja 

2. Memfasilitasi pertemuan rapat anggota Pokja PLGB dan membuat Laporan Hasil Rapat 

3. Merangkum berbagai masukan dari anggota Pokja yang berasal dari berbagai instansi 
terkait dalam rangka penyusunan SRTNPLGB 

4. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja termasuk pemantauan 
dan evaluasi.   

5. Memfasilitasi pembentukan Pokja PLGB di tingkat daerah (Propinsi / Kabupaten / Kota) dan 
penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Daerah Pengelolaan lahan Gambut Berkelanjutan 
(SRTDPLGB) untuk  tingkat Propinsi / Kabupaten / Kota.  

6. Memfasilitasi upaya pendanaan pelaksanan SRTDPLGB dengan anggaran APBN dan/atau 
dana-dana bantuan lainnya yang tidak mengikat (hibah) 
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Pendukung lainnya 
Para pendukung bisa terdiri atas LSM, kelompok masyarakat atau individu-individu yang memiliki 
kepedulian akan keberadaan lahan gambut dan permasaahan yang dihadapi di Indonesia.Tugas 
para pendukung tidak ditetapkan, tapi masukkannya dapat dimintakan atau disampaikan melalui 
komunikasi dengan secretariat Pokja PLGB.  
 
 
 
4.2 Mekanisme Pelaksanaan di daerah  

Pihak yang dipandang perlu/tepat untuk menindaklanjuti SRTNPLGB di tingkat Daerah adalah 
Pemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi.  Tindaklanjut ini dapat disesuaikan dengan letak keberadaan 
dan luas lahan gambut di masing-masing Daerah, namun tetap mengacu diantaranya kepada UU 
No. 24/1992 mengenai Tata Ruang, sebagai berikut:  
 

 Tingkat Kabupaten / Kota. Jika hamparan lahan gambut hanya terdapat di Kabupaten atau 
Kota tertentu, maka kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan diwajibkan 
mengembangkan suatu  Strategi dan Rencana Tindak Daerah Pengelolaan Lahan Gambut 
Berkelanjutan  (SRTDPLGB) di tingkat Kabupten/Kota.  

 
 Tingkat Propinsi. Namun jika letak lahan gambut tersebar pada hamparan yang luas dan 

memiliki perbatasan wilayah yang saling tumpang tindih dengan batas administrative  
beberapa kabupaten, maka disarankan agar SRTDPLGB ini sekurang-kurangnya di buat 
oleh Pemerintah Propinsi  dengan tetap memperhatikan batas-batas administrative dan 
batas-batas ekologis (seperti Daerah Aliran Sungai) yang ada. 

 
 Jika diperlukan suatu program pengelolaan lahan gambut bersifat lintas propinsi, 

perencanaan dan pelaksanaan program dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur 
oleh Pemerintah Pusat Cq Tim Pokja Pengelolaan Lahan Gambut Nasional  

 
Dalam mempersiapkan SRTDPLGB baik di tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten/ kota, 
Pemerintah Daerah wajib melakukan konsultasi-konsultasi dengan berbagai pemangku 
kepentingan atau pihak terkait.  Kehadiran pihak (wakil) dari Tim Pokja Nasional, sebagai 
fasilitator, juga dianjurkan agar SRTDPLGB ini memiliki kesamaan arah dan tujuan.  
 
Dalam rangka pembekalan Tim Pokja Daerah, Tim Pokja Pengelolaaan Lahan Gambut Nasional 
akan memberikan pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut khususnya bagi aparatur 
pemerintah daerah dan DPRD serta kalangan swasta yang dikoordinasikan oleh Tim Pokja 
Pengelolaaan Lahan Gambut Nasional. (sesuai dengan SK Mendagri No 520. 01 / Kep / Bangda / 
2006 tanggal 30 Januari 2006. yang akan dilaksanakan secara terpusat dan regional).  
 
Strategi pengelolaan lahan gambut di Propinsi atau Kabupaten / Kota ditetapkan melalui Peraturan 
Daerah. Selanjutnya dalam rangka pengendalian alih fungsi dan pemanfaatan lahan gambut perlu 
mengacu kepada Rencana Umum Tata Ruang daerah (RUTRD).  Program-program yang 
merupakan implementasi dari strategi pengelolaan lahan gambut, dapat disusun dalam suatu 
kebijakan khusus atau diintegrasikan ke dalam program pembangunan daerah.  
 
Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan lahan gambut di daerah, jika diperlukan, dapat dibentuk 
suatu unit kerja/kelembagaan baik yang sifatnya struktural maupun adhoc yang berfungsi sebagai 
wadah koordinasi pengelolaan lahan gambut lintas sektoral. Lembaga serupa dapat juga dibentuk 
untuk kordinasi Lintas Daerah, yaitu untuk menangani pengelolaan suatu kawasan yang berada 
pada lebih dari satu wilayah administrasi. 
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Jangka waktu pelaksanaan SRTDPLGB  
SRTDPLGB sama dengan jangka waktu pelaksanaan SRTNPLGB, yaitu diharapkan memiliki 
jangka waktu pelaksanaan sekurangnya 15 tahun dan ditinjau kembali setiap 5 tahun. Pada 
periode berikutnya akan dilakukan perpanjangan, peninjauan dan atau penyesuaian dengan 
mempertimbangkan kondisi dan kepentingan daerah..  
 
Kelembagaan Pokja tingkat daerah 
Susunan mekanisme dan kelembagaan Pokja Daerah diserahkan kepada pemerintah daerah  
masing-masing yang disesuaikan dengan kemampuan teknis, pembiayaan dan kondisi lahan 
gambut di masing-masing daerah. Penyusunan kelembagaan Pokja Daerah akan difasilitasi oleh 
Tim Pokja Pengelolaaan Lahan Gambut Nasional.   
 
 
 
4.3 Mekanisme Pembiayaan  

Setelah STRNPLGB selesai disusun, akan dilaksanakan diseminasi dan sosialisasi baik di tingkat 
pusat maupun daerah. Setelah dokumen disosialisasikan kepada semua pihak terkait, diharapkan 
terdapat sinkronisasi antara program yang disusun oleh masing-masing pihak dengan isi butir-buitr 
rencana tindak. Dengan demikian masing-masing pihak dapat menganggarkan kegiatan yang 
sesuai dengan program-program tersebut. Dengan kata lain anggaran untuk implementasi butir-
butir rencana tindak menjadi tanggung jawab masing-masing instansi/lembaga yang menjadi 
pelaksana. Dalam hal suatu program merupakan program bersama, dapat dilakukan kerjasama 
untuk pemenuhan kebutuhan anggarannya.  
 
Mekanisme pendanaan akan dikembangkan sedemikian rupa, sehingga dapat berfungsi sebagai 
sumber dana yang dapat diprediksi dan memungkinkan untuk direalisasikan bagi kepentingan 
implementasi strategi. Mekanisme pendanaan ini dapat berupa kumpulan dari sumberdaya 
keuangan, dengan berdasarkan skema yang dapat dikelola secara bersama. Di bawah payung 
strategi ini mekanisme dan opsi-opsi untuk meningkatkan kemungkinan mendapatkan dana yang 
kontinyu untuk implementasi strategi ini akan terus menerus digali dan dikembangkan. 
 

 
4.3.1 Sumber dana domestik 
 
Untuk keperluan implementasi dari strategi nasional pengelolaan lahan gambut, memerlukan 
adanya dukungan pembiayaan. Sumber utama untuk anggaran implementasi dapat berasal dari 
anggaran pemerintah pusat (APBN) dan atau daerah (APBD). Dengan demikian dianjurkan bahwa 
strategi pengelolaan lahan gambut ini diintegrasikan dengan program pembangunan sektoral di 
tingkat pusat dan daerah, sehingga terdapat anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. 
Dana yang disediakan oleh APBN / APBD merupakan instrumen pemicu dan pemacu dalam 
menggerakkan seluruh stakeholder.   
 
Dalam hal implementasi strategi di tingkat Daerah (propinsi / kabupaten / kota) dengan dana 
APBD, maka Daerah diberikan kewenangan untuk: memanfaatkan, memobilisasi, dan mengelola 
sumber keuangan sendiri yang didukung dengan dana perimbangan keuangan antara Pusat dan 
Daerah. Kewenangan untuk mengoptimalkan sumber keuangan Daerah sendiri dilakukan melalui 
peningkatan kapasitas PAD, sedangkan perimbangan keuangan dilakukan melalui pengalokasian 
Dana Perimbangan. Dengan sifat Dana Perimbangan (Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) yang 
berupa block grants, maka Daerah mempunyai keleluasaan untuk memanfaatkan seoptimal 
mungkin sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka. Demikian juga dengan PAD yang tentu saja 
merupakan kewenangan penuh bagi Daerah untuk mengalokasikan sesuai dengan prioritas. 
 
Dalam hal implementasi strategi di tingkat Pusat pendanaan akan diambil dari dana APBN masing-
masing sektor atau sumber pendanaan lainnya yang sifatnya tidak mengikat.  
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Sumber dana lain yang potensial  adalah dana reboisasi di sektor kehutanan. Sehubungan dengan 
adanya keharusan bahwa dana reboisasi ini hanya dapat digunakan untuk pengelolaan hutan, 
maka diperlukan strategi lain agar dana tersebut dapat digunakan untuk pengelolaan lahan gambut 
di luar kawasan hutan.  

 
 
4.3.2 Bantuan dan kerjasama luar negeri  

 
Mobilisasi dana- dana diluar anggaran pemerintah sangat diperlukan, dalam hal ini berbagai 
kerjasama dan bantuan luar negeri merupakan sumber-sumber dana yang potensial. Setiap pihak 
yang terkait dengan pengunaan sumberdaya alam atau mendapatkan manfaat dari sumberdaya 
alam harus memberikan kontribusi untuk memungkinkan terwujudnya pemanfaatan lestari dari 
sumberdaya alam tersebut.  
 
Di dalam kerangka kerjasama ASEAN, negara-negara anggota diharapkan dapat mengalokasikan 
dana yang cukup untuk mendukung implemetasi dari strategi pada tingkat nasional dan untuk 
keperluan kerjasama regional. Sinkronisasi antara implementasi APMS dengan stategi nasional 
pengelolaan lahan gambut akan lebih mengamankan dan memungkinkan ketersediaan dana untuk 
implementasi strategi ini.  
 
Potensi hutan dan lahan gambut di Indonesia sebagai pemasok oksigen bagi atmosfer  dan 
penyangga kestabilan iklim global sangatlah besar. Manfaat ini tidak hanya dirasakan di tingkat 
lokal melainkan juga dalam skala regional bahkan global. Dengan fakta tersebut diharapkan 
pemerintah pusat dapat meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain baik di lingkup 
regional (ASEAN) maupun lingkup Internasional yang lebih luas. Dengan demikian negara-negara 
tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penyelamatan hutan / lahan gambut 
dari kerusakan, sebagai kompensasi atas manfaat yang didapat selama ini.  
 
Kontribusi dari mitra-mitra dialog, baik nasional/regional/lembaga-lembaga donor lain, merupakan 
sumber dana yang cukup potensial bagi keperluan implementasi startegi ini. Pemerintah Pusat 
diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi adanya pertemuan pertemuan dengan lembaga-
lembaga donor dan pendukung lainnya untuk dapat memobilisasi sumber-sumber dana dari luar 
negeri.  Proposal untuk pendanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lahan 
gambut yang ditujukan kepada lembaga donor dan pendukung lainnya harus dikembangkan untuk 
dapat meningkatkan sumberdaya keuangan dalam rangka implemetasi strategi ini.  
 
Dalam hal kerjasama luar negeri maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga donor internasional 
ditekankan bahwa bantuan yang digunakan dalam implementasi strategi merupakan bantuan 
hibah dan bukan pinjaman (sekalipun bersifat lunak). Dengan demikian implementasi strategi 
ini tidak memberikan beban anggaran di masa yang akan datang.  

 
 

4.3.3 Sumber dana alternatif  
 

Sumber dana lain yang cukup potensial adalah dari sektor swasta atau yang dikumpulkan dari 
masyarakat. Dana ini dapat dikumpulkan dari iuran atau pungutan yang dikenakan pada setiap 
pemanfaatan lahan gambut (catatan: harus dicegah adanya perijinan dari pemerintah Pusat/ 
Daerah bagi pemanfaatan lahan gambut yang tidak ramah lingkungan dan menyimpang dari 
peruntukannya sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan).  
 
Mekanisme insentif dan disinsentif dapat dikembangkan untuk tetap memberikan dukungan 
pendanaan bagi pengelolaan kawasan lindung gambut. Aturan yang memuat cara kerja dan 
besaran dari ketentuan insentif/disinsentif ini dapat ditetapkan di tingkat Daerah atau di tingkat 
Pusat sesuai dengan kewenangan pengelolaan yang ada.  
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4.4 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi  

4.4.1 Prinsip-prinsip pemantauan dan evaluasi 
 
Agar manfaat yang dihasilkan dari suatu kegiatan pemantauan dan evaluasi (P&E) optimal, maka 
ia harus memiliki tujuan yang jelas dan pelaksanaan lapangannya telah dipersiapkan dengan baik. 
Pelaksanaan P&E perlu didasarkan pada kejujuran, motivasi dan keinginan yang kuat dari para 
pelakunya, sehingga hasil yang diperoleh nantinya dapat menggambarkan kondisi yamg 
sesungguhnya di lapangan dan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja suatu kegiatan. 
Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagai berikut.  

 
a. Obyektif dan profesional  

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harus memiliki tujuan yang jelas dan dilakukan 
secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan 
penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan.  

b. Transparan  
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara 
luas melalui berbagai media yang ada agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah 
tentang informasi dan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi.  

c. Partisipatif  
Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan secara aktif 
dan interaktif para pelaku pengelolaan lahan gambut.  

d. Dapat dipertanggungjawabkan  
Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
internal maupun eksternal.  

e. Tepat waktu  
Pelaksanaan pemantuan dan evaluasi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang 
dijadwalkan.  

f. Berkesinambungan 
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan agar dapat 
dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan.  

g. Berbasis indikator kinerja 
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, 
baik indikator masukan, proses, luaran, manfaat maupun dampak. 

 
Dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip di atas, lebih lanjut Tim Pokja Pusat diharapkan 
dapat menyusun Panduan Pemantauan dan Evaluasi, yang secara garis besar akan 
memuat sekurangnya semua butir-butir yang telah diuraian di atas. Panduan juga memuat 
suatu penilaian keadaan awal (baseline) yang kemudian akan dibandingkan dengan hasil 
penilaian berikutnya. Sedapat mungkin panduan juga akan dilengkapi dengan suatu bentuk 
formulir yang berisikan penilaian kegiatan.  
 
Selain penyusunan panduan, dalam rangka penguatan kelembagaan Pokja Daerah, tim 
Pokja Pusat akan memberikan arahan terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di 
tingkat daerah. Penguatan kelembagaan ini dapat berupa pelatihan kepada tim Pokja 
Daerah.  
 
Secara garis besar aliran proses pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan 
dari SRTNPLGB maupun SRTDPLGB dapat mengacu kepada bagan alir seperti tercantum 
dalam Gambar 7. 
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4.4.2 Mekanisme dan Prosedur  
 
Pengumpulan Data  
Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi indikator ekologi dan kondisi sosial ekonomi 
masyarakat sekitar lahan gambut. Data dan informasi yang diperlukan untuk pemantauan dan 
evaluasi antara lain dikumpulkan dari: (1) hasil laporan rutin kementrian/lembaga pelaksana 
kebijakan dan program; (2) hasil penelitian dan kajian partisipatif yang dilakukan oleh perguruan 
tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penelitian; (3) hasil pemberitaan media; dan (4) 
hasil laporan dari kelompok masyarakat.  
 
Pelaporan  
Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menggambarkan kondisi pengelolaan 
lahan gambut secara nyata dan kinerja kebijakan secara obyektif. Laporan yang dihasilkan oleh 
berbagai pihak perlu diolah dan dikonsolidasikan agar komprehensif dan lengkap. Konsolidasi 
laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SRTNPLGB dilakukan oleh tim Pokja. 
Konsolidasi laporan hasil pemantauan dan evaluasi juga dilakukan terhadap hasil laporan lembaga 
swadaya masyarakat, media massa, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.  
 
Selanjutnya Tim Pokja menggabungkan kedua hasil konsolidasi laporan pemantauan dan evaluasi 
yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah menjadi sebuah laporan pemantauan dan 
evaluasi untuk menggambarkan perubahan kondisi ekologis dan social ekonomi masyarakat yang 
tinggal di atau sekitar lahan gambut. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
SRTNPLGB disusun dalam bentuk laporan lengkap yang sederhana, dan mudah dipahami serta 
mudah diakses oleh publik. Laporan tersebut disertai dengan rekomendasi kebijakan untuk 
merespon kondisi pengelolaan lahan gambut yang ada yang selanjutnya dilaporkan kepada 
instansi terkait, serta disebarluaskan kepada masyarakat.   

 
Diseminasi  
Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi hak publik yang dapat diakses secara terbuka, cepat dan 
mudah. Oleh sebab itu, maka hasilnya perlu disampaikan kepada para pengambil keputusan, 
media masa dan masyarakat luas melalui berbagai saluran informasi seperti media cetak, media 
elektronik, dan media komunikasi lain yang mudah diakses publik. 
 
Frekuensi Pemantauan dan Evaluasi  
Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan satu tahun sekali atau disesuaikan dengan jangka 
waktu program yang dievaluasi. Setiap 5 tahun sekali, hasil pemantauan dan evaluasi akan 
dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan untuk penilaian dan pengkajian (review) dari 
pelaksanaan SRTNPLGB. 
 
Pembiayaan Pemantauan dan Evaluasi  
Pembiayaan pemantauan dan evaluasi dari implementasi rencana tindak merupakan bagian dari 
komponen biaya kegiatan implementasi dari SRTNPLGB/SRTDPLGB. Dengan demikian setiap 
implementasi rencana tindak sudah mendapat alokasi pendanaan yang pasti untuk dievaluasi. 
Masyarakat dan lembaga lembaga non pemerintah dapat melakukan pemantauan dan evaluasi 
terhadap setiap program yang dilaksanakan dengan sumber-sumber pendanaan yang dimilikinya 
secara mandiri.  
 
Pembiayaan untuk kegiatan pelaporan dan diseminasi akan diupayakan untuk mendapat 
dukungan pembiayaan dari APBN atau APBD dan dari sumber-sumber lain yang tidak mengikat.  
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  Gambar 7.  Diagram alir proses pemantauan dan evaluasi.  

 
Keterangan :  

  
    : Alur informasi      Input 

    : Tembusan laporan     Proses 

    : Diseminasi     Institusi 

    : Tujuan akhir     Hasil akhir 
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Lampiran-Lampiran 

Lampiran 1.  Luas dan Penyebaran Lahan Gambut Tahun 2002 di Pulau Sumatera 

Gambut Luas Tanah Gambut di masing-masing Propinsi (Hektar) Total 

No Ketebalan Jenis gambut Riau Sumsel Jambi Sumut Aceh Sumbar Lampung Bengkulu Hektar % 

             1 -  Hemists - 6.474 - - - - - 946 7.420  
2 -  Hemists/Saprists 45.711 49.459 64.238 2.024 - 6.727 - 13.177 181.336  
3 - Hemists/mineral 28.095 46.955 86.394 36.133 2.219 72.233 60.426 16.738 349.193  
4 - Saprists - 56.148 - - - - - - 56.148  
5 

Sangat 
dangkal 
(Tanah 
Mineral 
Bergambut) - Saprists/Hemists 11.754 - - 5.892 34.331 13.142 - - 65.119  

6  - Saprists/mineral - - 3.093 - 1.720  - 18.884 23.697  
  Subtotal : 85.560 159.036 153.725 44.049 38.270 92.102 60.426 49.745 682.913  9,48 
  % 12,5 23,3 22,5 6,5 5,6 13,5 8,8 7,3 100,0  
             7 Dangkal -  Fibrists/Saprists 4.070 - - - - - - - 4.070  
8  - Hemists - 11.987 - - - - - - 11.987  
9  - Hemists/Saprists 442.508 61.907 116.566 - - 1.699 - 3.851 626.531  
10  - Hemists/mineral 54.218 224.069 10.888 26.966 1.792 17.120 6.734 616 342.403  
11  - Saprists - 6.367 - 10.006 - - - - 16.373  
12  -  Saprists/Hemists 39.766 - 427 3.437 14.242 10.490 - - 68.362  
13  - Saprists/mineral 32.876 8.994 - 122.780 3.738 - - 3.625 172.013  
  Subtotal : 573.438 313.324 127.881 163.189 19.772 29.309 6.734 8.092 1.241.739 17,24 
  % 46,2 25,2 10,3 13,1 1,6 2,4 0,5 0,7 100,0  
             14 Sedang - Hemists - 67.950 - - - - - - 67.950  
15  - Hemists/Saprists 668.935 271.625 86.988 - 11.983 17.157 - - 1.056.688  
16  - Hemists/mineral 3.322 563.122 16.045 14.733 26.061 - 20.407 1.575 645.265  
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Gambut Luas Tanah Gambut di masing-masing Propinsi (Hektar) Total 

No Ketebalan Jenis gambut Riau Sumsel Jambi Sumut Aceh Sumbar Lampung Bengkulu Hektar % 

17  - Saprists 26.652 1.855 - 31.399 - - - - 59.906  
18  - Saprists/Hemists 173.942 - 2.413 14.588 105.565 7.682 - - 304.190  
19  -Saprists/mineral 79.206 77.471 - 34.950 1.143 - - 800 193.570  
  Subtotal : 952.057 982.023 105.446 95.670 144.752 24.839 20.407 2.375 2.327.569 32,31 
  % 40,9 42,2 4,5 4,1 6,2 1,1 0,9 0,1 100,0  
             20 Dalam -  Hemists - - - 2.201 - - - - 2.201  
21  - Hemists/Saprists 328.656 22.631 258.974 3.274 24.614 5.925 - 2.431 646.505  
22  - Saprists 1.314 - - 16.912 - - - - 18.226  
23  - Saprists/Hemists 497.476 - 19.590 - 46.643 9.135 - - 572.844  
24  - Saprists/mineral - 6.648 - - - - - - 6.648  
  Subtotal : 827.446 29.279 278.564 22.387 71.247 15.060 - 2.431 1.246.424 17,30 
  % 66,4 2,3 22,3 1,8 5,7 1,2 - 0,2 100,0  
             25 -  Hemists/Saprists 635.228 - 36.287 - - 48.924 - 409 720.848  
26 

Sangat 
dalam -  Hemists/mineral - - 14.936 - - - - - 14.936  

27  -  Saprists/Hemists 969.872 - - - - - - - 969.872  
  Subtotal : 1.605.100  - 51.223 - - 48.924 - 409 1.705.656 23,68 
  % 94,1 - 3,0 - - 2,9 - 0,0 100,0  
             
Jumlah total (Ha)  4.043.601 1.483.662 716.839 325.295 274.051 210.234 87.567 63.052 7.204.301 100.0 

% 56,13 20,59 9,95 4,52 3,80 2,92 1,22 0,88 100,00  
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Lampiran 2.  Luas dan Penyebaran Lahan Gambut Tahun 2002 di Pulau Kalimantan 

Gambut Luas Lahan Gambut di Masing-masing propinsi di Kalimantan Total No 
Ketebalan Jenis Gambut 

Proporsi 
KALBAR KALTENG KALTIM KALSEL Ha % 

1 Hemists Mineral 80/20 36,673 75,990 --- 76,785 189,448 

 

Sangat Dangkal / 
Sangat Tipis %  19.36 40.11 --- 40.53 100 

3.28 

 

2 Hemists/Fibrists 60/40 125,435 246,316 49,562 --- 421,313 

3 Hemists/Fibrists/Mineral 50/30/20 225,486 45,610 4,539 --- 275,635 

4 Hemists/Mineral 80/20 44,484 79,055 24,121 --- 147,660 

5 Hemists/Saprists/Mineral 40/30/30 8,793 124,874 --- --- 133,667 

6 Hemists/Mineral 50/50 1,078 106,649 --- 18,100 125,827 

7 Hemists/Mineral 20/80 32,896 353,229 186,337 32,340 604,802 

8 Saprists/Mineral 20/80 --- 2,753 --- 28,928 31,681 

 Sub Total  438,172 958,486 264,559 79,368 1,740,585 

 

Dangkal / Tipis 

%  25.17 55.07 15.20 4.56 100 

30.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Hemists/Fibrists 60/40 737,111 459,371 25,528 --- 1,222,010 

10 Hemists/Fibrists/Mineral 50/30/20 --- --- 86,983 --- 86,983 

11 Hemists/Fibrists/Saprists 40/30/30 --- 3,028 --- --- 3,028 

12 Hemists/Fibrists 10/90 --- --- --- 9,976 9,976 

13 Saprists/Hemists/Mineral 25/25/50 --- --- --- 68,790 68,790 

 Sub Total  737,111 462,399 112,511 78,766 1,390,787 

 

Sedang 

%  53.00 33.25 8.09 5.66 100 

24.11 
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Gambut Luas Lahan Gambut di Masing-masing propinsi di Kalimantan Total No 
Ketebalan Jenis Gambut 

Proporsi 
KALBAR KALTENG KALTIM KALSEL Ha % 

14 Hemists/Fibrists 60/40 213,705 574,978 128,561 32,669 949,913 

15 Hemists/Fibrists/Mineral 50/30/20 --- --- 91,142 --- 91,142 

16 Saprists/Hemists/Mineral 30/30/40 --- --- --- 64,041 64,041 

 Sub Total  213,705 574,978 219,703 96,710 1,105,096 

 

Dalam / Tebal 

%  19.34 52.03 19.88 8.75 100 

19.15 

 

 

 

 

17 Hemists/Fibrists 60/40 304,319 661,093 100,224 --- 1,065,636 

 
Sangat Dalam / 
Sangat Tebal %  28.56 62.04 9.41 --- 100 

18.47 

 

18 Hemists/Fibrists 60/40 --- 277,694 --- --- 277,694 

 
Dalam Sekali / 
Tebal Sekali %  --- 100.00 --- --- 100 

4.81 

 

Jumlah  1,729,980 3,010,640 696,997 331,629 5,769,246 

%   29.99 52.18 12.08 5.75 100 

100 
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Lampiran 3.  Luas dan Penyebaran Lahan Gambut Tahun 2006 di Papua 

PAPUA IRJA TIMUR IRJA BARAT
Kedalaman/ 
Ketebalan Jenis gambut Proporsi 

(%) Luas 
Ha 

Luas 
Ha 

Luas 
Ha 

Mineral/ mineral bergambut 70 / 30 92,356 -- -- Sangat 
Dangkal/Sangat 
Tipis 

 (<50 cm)  

Mineral bergambut 

 

 

100 

 

  88,137 -- -- 

Mineral/ Hemists 75 / 25 1,133,860 334,621 403,251 

Mineral/ Hemists 60 / 40 1,489,940 459,463 413,150 

Mineral/ Saprists / Hemists 60 / 20 / 20     47,991 -- -- 

Saprists/ mineral bergambut 60 / 40   316,072 --              --  

 

Dangkal/Tipis  

(50-100 cm) 

  

  Hemists/ mineral 75 / 25 713,982 36,009 28,039 

Mineral/ Hemists 60 / 40          287,928  -- -- 

Mineral/ Saprists 80 / 20 35,386 -- -- 

Mineral/ Fibrists 75 / 25 264,016 -- -- 

Hemists/ Fibrists/mineral   60 / 20 / 20   25,293 -- -- Sedang 

  (101-200 cm) Saprists/ Hemists/ mineral 75 / 20 / 5   88,613 -- -- 

Dalam/Tebal 

(201-300 cm) Hemists/ Fibrists 30/30/20 /20        1,106,417 481,154 129,776 

Jumlah 5,689,992 1,311,247 974,216 

% 71,3% 16,4% 12,2% 
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Lampiran 4. Nilai penting dan pemanfaatan lahan gambut 

Kategori Deskripsi 

Pemanfaatan Langsung 

Perikanan Perairan di lahan gambut merupakan habitat berbagai jenis ikan tawar yang khas 
termasuk yang memiliki nilai komersial, seperti: ikan gabus Chana sp., Lele Clarias sp., 
Betok Anabas testudineus, Sepat Trichogaster sp., dan Tambakan Helostoma sp.  . 
Perikanan di lahan gambut berpotensi sebagai sumber mata pencaharian bagi 
masyarakat di sekitarnya 

Transportasi Sebagaimana pada habitat lahan basah lainnya, sungai yang mengalir di lahan gambut 
merupakan jalan transportasi utama bagi masyarakat di sekitarnya  

Sumber daya hutan Meskipun hutan rawa gambut luasnya menyusut dengan cepat, berbagai hasil hutan 
yang berbentuk kayu dan non-kayu telah lama dimanfaatakan dengan berbagai 
tingkatan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat setempat. Jenis 
kayu komersial yang mempunyai ekonomis tinggi antara lain: seperti Ramin 
(Gonystylus bancanus), Jelutung (Dyera costulata), dan Meranti (Shorea spp.). Adanya 
kecenderungan penurunan, baik kualitas maupun kuantitas sumber daya hutan rawa 
gambut mendesak perlunya dukungan bagi masyarakat setempat untuk mencari 
alternatif sumber penghidupan lainnya. 

Pengaturan Hidrologi 

Pengaturan banjir dan 
aliran air 

Lahan gambut berfungsi sebagai daerah penangkap air yang berlimpah pada saat 
banjir dan kemudian melepaskannya pada saat musim kering 

Mencegah masuknya air 
asin 

Lahan gambut dapat menyediakan sumber air bagi kegiatan pertanian sekaligus 
mencegah masuknya (intrusi) air asin. 

Sumber pasokan air Di wilayah pedesaan, lahan gambut boleh jadi merupakan satu-satunya sumber air 
tawar yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari maupun untuk irigasi 
pertanian 

Keanekaragaman hayati 

Sumber plasma nutfah Lahan gambut merupakan sumber plasma nutfah penting bagi berbagai jenis yang 
khas, terutama di lahan gambut yang merupakan peralihan atau kombinasi dengan 
hutan rawa air tawar dan hutan mangrove 

Habitat tumbuhan  Ratusan jenis tumbuhan telah tercatat di lahan gambut di Indonesia, dimana beberapa 
diantaranya merupakan jenis tumbuhan yang memiliki nilai penting ekonomis yang 
tinggi 

Habitat hidupan liar Lahan gambut menyediakan habitat bagi berbagai jenis hidupan liar, termasuk jenis-
jenis yang langka dan endemik. Termasuk diantaranya adalah Buaya Senyulong, Gajah 
Sumatera, Harimau Sumatera, Siamang, Orang Utan dan berbagai jenis burung 
Rangkong 
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Kategori Deskripsi 

Stabilisasi iklim 

Sekuestrasi (menambat) 
karbon 

Hutan rawa gambut yang sehat mampu secara aktif mengakumulasikan karbon, 
sehingga kemudian dapat mengurangi pengaruh gas rumah kaca 

Penyimpanan karbon Lahan gambut dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar. Kerusakan 
lahan gambut yang diakibatkan oleh pembakaran dan pengeringan gambut akan 
mengacu kepada emisi karbon dalam jumlah yang sangat besar pula. Selama 
terjadinya kebakaran di Indonesia pada tahun 1997, diperkirakan antara 0,81 – 2,57 
Gigaton karbon dilepaskan ke atmosfir. Jumlah tersebut setara dengan 13 – 40% dari 
rata-rata emisi karbon global tahunan yang berasal dari bahan bakar fosil. 

Pengaturan iklim Kehadiran hutan gambut serta air tawar dalam jumlah sangat besar yang terkandung 
dalam gambut akan berpengaruh terhadap iklim dalam skala mikro. Selain itu, vegetasi 
di hutan gambut juga dapat berperan sebagai pemecah angin dan peredam panas. 
Dataran rendah yang berhutan juga nampaknya akan mengundang hujan lebih banyak 
dibandingkan lahan yang gundul 

Penelitian dan pendidikan Adanya berbagai keunikan dari fungsi dan atribut di lahan gambut, akan merupakan 
subyek yang menarik untuk diteliti dari berbagai disiplin ilmu sekaligus dapat digunakan 
sebagai wahana pendidikan 

Nilai sosial-budaya Bagi masyarakat tertentu, hutan rawa gambut merupakan tempat yang khas, unik dan 
memiliki peran penting dalam kehidupan mereka. 
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Lampiran 5. Kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kebakaran 
Hutan dan Lahan di Indonesia 

No Jenis Peraturan Nomor Peraturan Isi 

1 UU No.5 Tahun 1967 Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan 

2 UU No.5 Tahun 1990 Konservasi sumberdaya alam hayati dan 
ekosistemnya 

3 UU No.5 Tahun 1994 Ratifikasi dari konvensi PBB mengenai 
keanekaragaman hayati 

4 UU No.6 Tahun 1994 Ratifikasi dari konvensi PBB mengenai perubahan 
iklim 

5 UU No.23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup 

6 

Undang-undang 

UU No.41 Tahun 1999 Pokok-pokok Kehutanan (pengganti UU No.5 Tahun 
1967) 

7 PP No.28 Tahun 1985 Perlindungan Hutan 

8 
Peraturan 
Pemerintah PP No.4 Tahun 2001 

Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran 
lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran 
hutan dan atau lahan 

9 No. 195/Kpts-II/1986 Petunjuk tentang Usaha Pencegahan dan 
Pemadaman Kebakaran Hutan 

10 No. 523/Kpts-II/1993 Pedoman Perlindungan di Areal Pengusahaan Hutan 

11 No 188/Kpts-II/1995 Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan 
nasional (PUS-DALKARHUTNAS) 

12 No. 260/Kpts-II/1995 Petunjuk Tentang Usaha Pencegahan dan 
Pemadaman Kebakaran 

13 No. 365/Kpts-II/1997 Maskot Nasional untuk pengendalian kebakaran 
hutan 

14 

Surat Keputusan 
Menteri 
Kehutanan 

No. 97/Kpts-II/1998  Prosedur Penanganan Kebakaran Hutan 

15 No. KEP-18/MENLH/3/1995 Pembentukan Badan Koordinasi Nasional Kebakaran 
Lahan 

16 

Surat Keputusan 
Menteri 
Lingkungan Hidup No. KEP-40/MENLH/09/97 Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Pengendalian 

Kebakaran Hutan dan Lahan 

17 
Surat Keputusan 
Menteri Dalam 
Negeri 

No.364.152.233-255 
Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I 
Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1991 tentang Usaha 
Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan di 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

18 No.243/Kpts/DJ-VI/1994 
Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaram Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan 
Areal Penggunaan lainnya. 

19 No. 244/Kpts/DJ-VI/1994 Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan  

20 No. 245/Kpts/DJ-VI/1994  
 

Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan   Pemadaman 
Kebakaran  Hutan 

21 No. 246/Kpts/DJ-VI/1994 Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-
rambu Kebakaran 

22 No. 247/Kpts-DJ-VI/1994 Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran Hutan 

23 

Surat Keputusan 
Direktur Jenderal 
Perlindungan 
Hutan dan 
Pelestarian Alam 
(PHPA) 

No. 248/Kpts/DJ-VI/1994 Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran Hutan 
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Lampiran 6. Nama dan alamat dari berbagai instansi/lembaga di tingkat 
Pusat / Nasional yang terkait (baik secara langsung maupun 
tak langsung) dalam pengelolaan lahan gambut  

No Nama Lembaga Alamat 

1 Departemen Dalam Negeri Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta 10110 Telepon (021) 345-0058, 
384-2222 Fax : (021) 383-1193 

2 Departemen Pertanian.  Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan , Pasar Minggu Jakarta 12550 
Telepon : (021) 780-4056 Fax : (021) 780-4237 

3 Departemen Kehutanan Gedung Manggal Wanabakti, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 
Telepon : (021) 573-1820 Fax : (021) 570-0226 

4 Departemen Pekerjaan Umum  Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Telepon : (021) 
724-7564, 739-7758 Fax : (021) 726-0855 

5 Departemen Tenaga kerja dan 
Transmigrasi  

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta 12950 Telp. : 
(021) 522-9285, 798-9924 Fax : (021) 797-4488 

6 Departemen Energi dan Sumberdaya 
Mineral  

Jl. Merdeka Selatan 18 Jakarta 10110 Telepon : (021) 380-4242, 
381-3233 Fax : (021) 384-7461 

7 Kementerian Lingkungan Hidup B Building, 2nd Floor, Jl. DI. Panjaitan, Kav. 24 Kebon Nanas, 
Jakarta 13410 Telepon : (021) 858-0103 Fax : (021) 858-0101 

8 Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional.  

Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Telepon : (021) 334-811, 
3190-6288 Fax : (021) 314-5374 

9 Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (BAPPENAS).  

Jl. Taman Suropati 2, Jakarta Telepon : (021) 390-5650, 336-207 
Fax : (021) 334-779 

10 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan 
Nasional (BAKOSURTANAL)  

Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46, Cibinong 16911 Telepon : (021) 
875-2062, 875-7422 Fax : (021) 875-2064, 875-3067 

11 Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT).  

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 Telepon : (021) 316-2222 
Fax : (021) 390-4537  

12 Lembaga Penerbangan dan Antariksa 
Nasional (LAPAN).  

Jl. Pemuda, Persil No. 1, Rawamangun, Jakarta 13220 Telepon : 
(021) 489-2802 Fax : (021) 489-4815 

13 Puslitbang Sumber Daya Air  Jalan Ir. H. Juanda 193 Bandung 40135  
14 Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Tanaman Pangan  
Jalan Merdeka No. 207 Bogor, 16111  
Telp. 62-251-334 089 ; 311 432 Fax. 62-251-312-755 

15 Pusat Penelitian dan Pengembangan 
tanah dan agroklimat  

Jl. Ir. H. Juanda No. 98 Bogor, 16123 
Tel.: 0251 323012, 311256 
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Lampiran 7. Nama dan alamat dari berbagai instansi di daerah yang terkait 
(baik secara langsung maupun tidak langsung) dalam 
pengelolaan lahan gambut * 

No Nama Lembaga / Instansi Alamat 

Prop. Nanggroe Aceh Darussalam 
1 Dinas Kehutanan Prop. Nanggroe Aceh 

Darussalam 
Jl. Jenderal Sudirman No 21 Banda Aceh  
Telp. (0651) 42277, 43628; Fax. (0651) 43628  

2 Dinas Pertanian Prop. Nanggroe Aceh 
Darussalam 

Jl. Panglima Nyak Makam No.24 Banda Aceh 
Telp (0651),51301, 53541, 53640 . Fax  (0651) 51301 

3 Dinas Perkebunan & Kehutanan 
Kabupaten Aceh Barat 

Jl. Sisingamaharaja No. 65-67 Meulaboh 
Tel 0655-21240.  Fax 0655-21722 

4 Dinas Kehutanan Pertanian & 
Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya  

Jl. Nigan No. 48 Suka Makmur 
 

5 Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Barat 
Daya 

Jl. At Taqwa No. 79 Blang Pidie 
Tel 0655-21240.    Fax 0655-21722 

6 Dinas Perkebunan & Kehutanan 
Kabupaten Aceh Selatan 

Jl. T. Cut Ali No. 95 Tapaktuan 
Tel 0656-21114.   Fax 0656-322009 

Prop. Sumatera Utara 
1 Dinas Kehutanan  Prop. Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 No. 14 Marindal   Medan 20147  

Tlp. (061) 7868438; Fax. (061) 7862065  
2 Dinas Pertanian Prop. Sumatera Utara 

 
Jl. Jenderal Besar Dr. Abd. Haris 
Nasution No.6 P.Masyhur Medan 20143 
Telp.  (061) 7863567;  Fax.   (061) 7863567 

3 Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli 
Selatan   
 

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 54 Kel. Padang Matinggi, Padang 
Sidempuan  
Tlp. (0634) 24296 

4 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Asahan  

Jln. Turi No. 1 Kisaran  
Tlp. (0623)  41946 

5 Dinas Pertanian dan Kehutanan 
Kabupaten Tapanuli Tengah 

Jl. Perintis Kemerdekaan  No. 1 Pandan  22611  
Tlp. (0631)  21513 

6 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Labuhan Batu 

Jl. Gouse Gautama  No. 088 Rantauprapat   
Tlp. (0624) 21866 

7 Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli 
Utara  

Jln. Pahae Km. 2,5 Tarutung  
Telp.(0633) 21722 

Prop. Riau 
1 Dinas Kehutanan Jl. Jend. Sudirman No. 468 Pekanbaru  

Tlp. (0761) 21630, 31631, 21440; Fax. (0761) 32651 
2 Dinas Tanaman pangan Jl. Raya Pekanbaru, Bangkinang Km. 8. Kotak Pos 1108 

Pekanbaru 
Telp. (0761) 61052, 61053,65560,65978  
Fax.  (0761) 61054 

3 Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis Jl. Jend. Sudirman  No. 024, Bengkalis 28712.  
Tlp. (0766) 21016, 23845; Fax. (0766) 21014 

4 Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu Jl. Diponegoro Km. 1 Pasir Pengarayan  
Tlp. (0762) 91452 
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Prop. Sumatera Barat 
1 Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Barat Jl. Khatib Sulaiman No. 46 - Padang  

Tlp. (0751) 53343, 51535; Fax. (0751) 59511 
2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & 

Perkebunan, Prop. Sumatera Barat 
Jl. Jenderal Sudirman No.51 
Kotak Pos 112, Padang  
Telp  (0751) 54505; Fax (0751) 31553,22114 

3 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Padang Pariaman 

Jl. Imam Bonjol No. 30 Pariaman  
Tlp. (0751) 92985 

4 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Pasaman 

Jl. Prof. Hazairin No. 1 Pasaman  
Tlp. (0753) 20129 

5 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Pesisir Selatan 

Jl. Mohamad Hatta - Painan  
Tlp. (0756) 21441 

6 Dinas Pertanian, Perkebunan dan 
Kehutanan Kabupaten Lubuk Basung 
Agam 

Jl. Koto Padang Baru Lubuk Basung  
Tlp. (0752) 76316 

7 Dinas Pertanian dan Kehutanan  Kota 
Padang 

Jl. S. Parman Lolong - Padang  
Tlp. (0759) 54174 

Prop. Jambi 
1 Dinas Kehutanan Prop. Jambi Jl. Arif Rahman Hakim No. 10  

Telanaipura Jambi  36124  
Tlp. (0741) 62609, 62295; Fax. (0741) 61545  

2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. 
Jambi 

Jl. R.M. Noer Atmadibrata Jambi (36122) 
Telp  (0741) 62404, Fax  (0741) 62829 

3 Dinas Kehutanan dan Konservasi  Tanah 
Kabupaten Kerinci   

Jl. Prof. Dr. Sri Sudewi  Mashoen Syofwan, SH No. 99 Sungai 
Penuh  
Tlp. (0748) 323816; Fax. (0748) 323815 

4 Dinas Kehutanan Kabupaten Sorolangun Jl. Jend Sudirman No. 27 Sorolangun  
Tlp/Fax (0745) 91312 

   
Prop. Sumatera Selatan 

1 Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Selatan 
  

Jl. Kol. H. Burlian Punti Kayu Km. 6,5 
PO Box. 340, Palembang  
Tlp. (0711) 410739, 411476; Fax. (0711) 411479 

2 Dinas Pertanian Prop. Sumatera Selatan 
  

Jl. Kapten P. Tendean No. 1058 
Palembang 30129 
Telp  (0711)353122,364881; Fax (0711) 350741 

3 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Muara Enim   

Jl. Jend. Bambang Oetoyo No. 32 Muara Enim  
Tlp. (0734) 421125  
 

4 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Musi Banyuasin   

Jl. Kol. Wahid Udin No. 254 Sekayu  
Tlp. (0714) 321202  

5 Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas  Jl. Pembangunan, Taba Pingin,  
Lubuk Linggau  31626  
Tlp. (0733) 451142 

6 Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan 
Komering Ilir   

Jl. Letnan Darna Jambi No. 5 Kayu Agung  
Tlp. (0712) 321059, 321755 

Prop. Bangka Belitung 
1 Dinas Kehutanan dan Pertanian Jl. Mentok No. 205 Pangkalpinang 33134  

Tlp. (0717) 438850; Fax. (0717) 438850  



 

86     Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan 

No Nama Lembaga / Instansi Alamat 

2 Dinas Kehutanan  dan Perkebunan 
Kabupaten Bangka  

Jl. Diponegoro No. 15, Sungai Liat,  Kab. Bangka  
Tlp. (0717) 92447 

3 Dinas Pertanian dan Kehutanan 
Kabupaten Belitung 

Jl. A. Yani No. 90 Tanjungpandan, Belitung  
Tlp. (0719) 23831 

Propinsi Bengkulu 
1 Dinas Kehutanan 

 
Jl. Pembangunan  Simpang Harapan Bengkulu  
Tlp. (0736) 20091; Fax. (0736) 22856 

2 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
 

Jl. Pembangunan pd Harapan Bengkulu 38225 
Telp  (0736) 21410, 21721, 23236,23237 
Fax  (0736) 21017,23236 

3 Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkulu 
Utara   

Jl. Ir. Soekarno 174 Argamakmur  
Tlp. (0737) 521367 

4 Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkulu 
Selatan   

Jl. Raya Padang Panjang, Manna, Bengkulu Selatan  
Tlp. (0739) 21294 

5 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Rejang Lebong   

Jl. S. Sukowati No. 60  Curup,  Rejang Lebong  
Tlp/Fax. (0732) 21424 

Prop. Lampung 
1 Dinas Kehutanan Jl. H. Zainal Abidin Pagar Alam Rajabasa, Bandar Lampung 

35144  
Tlp. (0721) 703177, 788841; Fax. (0721) 705058 

2 Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Jl. Hj. Zainal Abidin Pagaralam No.1 Rajabasa,   
Bandar Lampung 35144  
Telp  (0721) 704700Fax (0721) 703775 

3 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 
Kabupaten Tulang Bawang     

Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda  
Kab. Tulang Bawang, Menggala  
Tlp. (0726) 21163; Fax. (0726) 21642 

4 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 
Kabupaten Lampung Timur    

Jl. Kol Hasan Basri Sukadana  
Lampung Timur 

5 Dinas kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Way Kanan  

Jl. Trans Sumatera  Km. 191, Bumi Ratu, Blambangan Umpu,  
Kab. Way Kanan   
Tlp. (0828) 722163  

Prov. Kalimantan Barat 
1 Dinas Kehutanan  Jl. Sultan Abdurahman No. 137 Pontianak  78116  

Tlp. (0561) 734029; Fax. (0561) 733789  
2   
3 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Bengkayang  
Jl. Sanggauledo No. 37  
Tlp.(0562) 441556  

4 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Kapuas Hulu  

Jl. Danau Luar No.4, Kab. Kapuas Hulu Putussibau  
Tlp. (0567) 21359  

5 Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang  Jl. Letkol. M. Tohir No. 11, Ketapang Kalimantan Barat  
Tlp. (0534) 32401;  Fax. (0534) 32724  

6 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Pontianak  

Jl. R. Kusno Mempawah  
Tlp. (0561) 691034;  Fax. (0561) 691048  

7 Dinas Pertanian, Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Sambas  

Jl. Gusti Hamzah Sambas No. 21  
Tlp. (…) 391074  

8 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Sanggau  

Jl. Kornyos. Sudarso No. 32, Kec. Beringin Sanggau  
Tlp. (0564) 21067  

9 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Sintang  

Jl. Dr. Wahidin  
Tlp. (0565) 22222 Fax. (0565) 21701  
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Prov. Kalimantan Tengah 
1 Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan 

Tengah 
Jalan Willem A.S No. 5  di Palangka Raya  
Telp. (0536) 3223670, 3227866, 3227855 

2 Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan 
Tengah 

Jalan Imam Bonjol  No. 1 A di Palangka Raya  
Telp. (0536) 3238420, 3221834, 3221654 

3 Dinas Perkebunan Propinsi 
Kalimantan Tengah 

Jalan Jend. Sudirman. No. 18 di Palangka Raya  
Telp. (0536) 3221363, 3228160, 3223799  FAX. (0536) 
3224763 

4 Dinas Kehutanan Kota Palangka Raya  Jl. Yos Sudarso Palangka Raya 21583 
Telp. (0536) 21583  

5 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Gunung Mas  

Jl. Sangkurun No. 44 Kuala Kurun 
Telp. (0537) 31400 
Fax. (0537) 31059, 31052 

6 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Pulang Pisau 

Jl.  Pemda No. 114 Pulang Pisau 
Telp./Fa. (05513) 61054 

7 Dinas Kehutanan Kabupaten Kuala 
Kapuas  

Jl. Tambun Bungai No. 52, Kuala Kapuas 73514  
Tlp. (0513) 21078  

8 Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan Jl. Komplek Kehutanan Kasongan  
Tlp. (0536) 41065, 31590  

9 Dinas Kehutanan Kabupaten 
Kotawaringin Timur  
   

Jl. Jend. Sudirman KM. 6,5, Sampit 74322  
Tlp. (0531) 31590  

10 Dinas Kehutanan Kabupaten 
Kotawaringin Barat  

Jl. HM. Rafi’i Pangkalan Bun 
Tlp. (0532) 22281, 22252  

11 Dinas Kehutanan Kabupaten Seruyan Kuala Pembuang 
Tlp. (0538) 21012  

12 Dinas Kehutanan Kabupaten Lamandau  Nanga Bulik 
13 Dinas Kehutanan Kabupaten Sukamara Sukamara 

Tlp. (0536) 21583  
14 Dinas Kehutanan Kabupaten Barito 

Utara 
Jl. Yetro Sinseng No. 17 Muara Teweh 
Tlp. (0519) 21220, 21713, 21203  

15 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Murung Raya  

Jl. A. Yani No. 08 Puruk Cahu 
Tlp. (0528) 31009  

16 Dinas Kehutanan Kabupaten Barito 
Selatan 

Jl. Panglima Batur No. 12 Buntok 
Tlp. (0525) 22323, 21025, 21129 

17 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 
Kabupaten Barito Timur  

Jl. Negara Km. 02 Tamiang Layang 
Tlp. (0526) 91520  

Prov. Kalimantan Timur 
1 Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Timur  Jl. Kesuma Bangsa, Samarinda  75123  

Tlp. (0541) 741963, 741803, 741807; Fax. (0541) 736003  
2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi 

kalimantan Timur 
Jl. Basuki Rahmat,  Samarinda 
Tel : (0541) 742484,741676;  
Fax : (0541) 743867,271048 

3   
Prov. Kalimantan Selatan 

1 Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Selatan  Jl.Jenderal Sudirman No.5Banjarbaru  
Telp.4773557- 4772473  

2 Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan 
Selatan  

Jl.Jend.A.Yani No.29 Banjarbaru 
Telp.4772536 – 4772847 
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3 Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan  Jl.Jend.A.Yani Timur No.14 Banjarbaru  
Telp.4772234 -4774914 

4 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota 
Banjarbaru  

Jl. Jend. Ahmad Yani Timur 14 Banjarbaru 
Telp. (0511) 777534, 772234 Fax; (0511) 772234 

5 Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar  Jl. Barintik No. 24, Martapura 70814  
Tlp. (0511) 721932  

6 Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut  
   

Jl. A. Syairani – Palaihari  70814  
Tlp. (0512) 21256  
Fax. (0512) 21256  

7 Dinas Kehutanan, Perkebunan dan 
Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu  

Jl. 7 Februari No. 27 Pagatan 
Telp. (0518) 38120 

8 Dinas Kehutanan Kabupaten Kota Baru  
   

Jl. Diponegoro Kotabaru  
Tlp./Fax. (0518) 21227 

9 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Tapin  

Jl. Jend Sudirman No. 59 Rantau 70111  
Tlp. (0517) 31492  

10 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan  

Jl. Singakarsa No. 38 Kandangan  
Tlp. (0517) 21283 Fax. (0517) 24525 
Email: dishutbun@telkom.net  

11 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah  

Jl. Perintis Kemerdekaan  Rt.2 , Betali Raya, 
Barabai, 71351  
Tlp./Fax. (0517) 24525 

12 Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Utara  

Jl. Bihman Villa No. 3 Amuntai 71416, Kab. Hulu Sungai 
Utara  
Tlp./Fax. (0527) 61287  

13 Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong  Jl. Pangeran HM. Noor, Tanjung 71571  
Tlp/Fax. (0526) 22222  

14 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Barito Kuala  

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Marabahan-70513 
Telp. (o511) 799053  

15 Dinas Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Balangan  

Jl. Jend. A. Yani Km. 3,5 Paringin 711462 

Propinsi Papua 
1 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Ktr. Dinas-Dinas Otonom Gdg. B. Lt. 3 Jl. Raya Kotaraja 

Telp. (0967) 583158, 585501 
2 Dinas Kehutanan Jln. Tanjung Ria Jayapura 99117 Papua  

Telepon : (0967) 541522, 541222;  Fax.: (0967) 541041 
3 Dinas Kehutanan  

Kabupaten Jayapura 
Jl. Raya Abepura – Megapura, Skyline – Jayapura 
Tel : ( 0967) 582931 

4 Dinas Kehutanan  
Kabupaten Jayawijaya 
 

Jl. Diponegoro No. 29, Wamena  
Po Box 292 Jayawijaya 
Tel : ( 0969) 31537 

5 Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke   Jl. A. Yani No. 08, Merauke  
Tel/Fax : ( 0971) 321796 

6 Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika  Jl. Yos Sudarso No.10 Sempang, Timika  
Tel : ( 0901) 321397 

7 Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Jl. Pramuka No.31 Remu, Sorong  
Tel : ( 0951) 321216, 321218, 323071 

*) nama-nama kabupaten yang tercantum dalam Tabel di atas tidak sepenuhnya mencerminkan nama 
kabupaten-kabupaten baru hasil pemekaran 

mailto:dishutbun@telkom.net
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Lampiran 8. Kerjasama Regional 

1. ASEAN Vision 2020 
 
Kerjasama ASEAN dibidang lingkungan dipandu oleh ASEAN Vision 2020, rencana aksi 
jangka menengah, dan pertemuan para Menteri Lingkungan ASEAN. ASEAN Vision 2020 
secara khusus mengajak untuk mewujudkan “… ASEAN yang bersih dan hijau dengan 
mekanisme yang telah terbangun untuk pembangunan yang berkelanjutan guna meyakinkan 
perlindungan lingkungan di wilayah ini, keberlanjutan sumber daya alam, dan kualitas yang 
tinggi dari masyarakatnya…” 
 

2. Bali Concord II 
 
Selama pertemuan tingkat tinggi ASEAN ke-9, Oktober 2003, para pemimpin Negara-negara 
Anggota ASEAN berjanji untuk pada tahun 2020 mencapai masyarakat ASEAN yang 
berlandaskan kepada tiga pilar, yaitu “Masyarakat Keamanan ASEAN”, “Masyarakat Ekonomi 
ASEAN” dan “Masyarakat Sosial – Budaya ASEAN” sebagaimana yang kemudian tercantum 
dalam dekalarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II). The ASEAN Socio-cultural Community 
(ASCC) dimasukan dalam ASEAN Vision 2020, dimana ASEAN akan diikat bersama dalam 
suatu kemitraan sebagai suatu masyarakat yang saling hirau sesamanya. Melalui ASCC, 
kerjasama dibidang sosial dan populasi pedesaan akan diperkuat, dan peran serta aktif 
seluruh sektor masyarakat, termasuk wanita, pemuda dan kelompok masyarakat akan 
ditingkatkan. ASCC juga akan meningkatkan kerjasama dalam menyentuh masalah yang 
terkait dengan pertumbuhan penduduk, pendidikan, lapangan kerja, pencegahan penyakit 
berbahaya, seperti HIV/AIDS dan SARS, kerusakan lingkungan dan polusi lintas batas.  
 

3. Gusus tugas teknis asap kabut & persetujuan penanganan kebakaran untuk Sumatera 
dan Kalimantan  
 
Gugus Tugas Teknis Kabut Asap - The Haze Technical Task Force (HTTF) merupakan 
institusi dari ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN). Institusi ini dibentuk 
pada tahun 1995. HTTF diketuai oleh Indonesia dan beranggotakan pejabat senior dari 
sepuluh Negara-negara Anggota ASEAN.  
 
Menyadari adanya kebutuhan untuk memfokuskan upaya-upaya pengelolaan kebakaran di 
wilayah tertentu, pada bulan April 1998 HTTF mendirikan dua kelompok kerja untuk sub-
wilayah Sumatera dan Kalimantan, yaitu Kelompok Kerja Persetujuan penanganan kebakaran 
sub-regional untuk Sumatera - Working Group on Subregional Firefighting Arrangement for 
Sumatra (SRFA-Sumatra) dan Kelompok Kerja Persetujuan penanganan kebakaran sub-
regional untuk Kalimantan  - Working Group on Subregional Firefighting Arrangement for 
Borneo (SRFA-Borneo). Pada saat yang bersamaan HTTF juga membentuk dua kelompok 
kerja tambahan yang memfokuskan pada urusan penegakan peraturan dan administrasi 
hukum (the SRFA Legal Group on Law and Enforcement), dan kondisi iklim dan meteorologis 
(the Subregional Climate Review Meeting). Sebuah kelompok ad hoc, yaitu Simulation 
Organising Committee (SOC) untuk SRFA Fire and Haze Disaster Simulation Exercise juga 
telah didirikan pada bulan Agustus 2002 untuk mengembangkan prosedur operasi standar 
untuk SRFA dan mempersiapkan rincian untuk latihan simulasi SRFA. 
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4. ASEAN Regional Haze Action Plan 
 
Rencana aksi kabut asap regional - Regional Haze Action Plan (RHAP) didukung oleh para 
Menteri Lingkungan ASEAN pada bulan Desember 1997 selama periode terjadinya 
kebakaran dan polusi kabut asap lintas batas. Dibawah kerangka kerja keseluruhan dari 
RHAP, kegiatan strategis diarahkan pada penguatan kapasitas wilayah dan kemampuannya 
untuk menyentuh masalah polusi kabut asap lintas batas. Terdapat tiga tujuan utama dari 
RHAP, yaitu (i) mencegah kebakaran hutan dan lahan melalui kebijakan yang lebih baik dan 
ditegakan pelaksanaannya, (ii) membuat mekanisme operasional untuk memantau 
kebakaran hutan dan lahan, dan (iii) memperkuat kemampuan mengatasi kebakaran hutan 
dan lahan.  
 
RHAP dengan demikian memiliki tiga komponen utama, yaitu pencegahan, mitigasi dan 
pemantauan. Beberapa negara telah mengajukan berbagai aktifitas yang terkait dengan 
komponen-komponen tersebut. Malaysia mengambil peran pimpinan untuk kegiatan 
pencegahan, Indonesia dalam mitigasi dan Singapura dalam kegiatan pemantauan. Negara-
negara Anggota ASEAN juga melakukan aksi di negara masing-masing yang berhubungan 
dengan ketiga komponen RHAP tersebut. Pelaksanaan RHAP pada tingkat sub-wilayah dan 
wilayah akan membantu berbagai upaya yang dilaksanakan pada tingkat nasional. 
 

5. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 
 
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution ditandatangani oleh Negara-negara 
Anggota ASEAN pada tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Perjanjian ini berisi 
penekanan pada kegiatan pemantauan, pengkajian dan pencegahan, kerjasama teknis dan 
penelitian ilmiah, mekanisme untuk kerjasama, garis komunikasi, dan menyederhanakan 
prosedur imigrasi dan bea & cukai untuk mengatasi bencana. Perjanjian tersebut juga 
memberikan dukungan untuk pembentukan Pusat koordinasi ASEAN untuk penanganan 
polusi kabut asap lintas batas - ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze 
Pollution Control.  
 
Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak 25 November 2003, menyusul dimasukannya 
instrumen keenam dari ratifikasi oleh Pemerintah Kerajaan Thailand pada tanggal 26 
September 2003. Perjanjian tersebut akan mulai berlaku enam puluh hari sejak pemasukan 
instrumen keenam dari ratifikasi tersebut. Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, 
Singapura dan Viet Nam telah terlebih dahulu memasukan instrumennya untuk 
ratifikasi/persetujuan. 
 
Pertemuan persiapan untuk pertemuan pertama dari Negara peserta Konferensi (CoP) 
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dilaksanakan pada tanggal 28-30 April 
2004 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tersebut mendiskusikan persiapan untuk 
pertemuan pertama CoP, dan menyetujui untuk merekomendasikan hal-hal berikut dalam 
CoP: aturan prosedur untuk pertemuan CoP; peraturan keuangan dari ASEAN 
Transboundary Haze Pollution Control Fund; struktur awal dari ASEAN Coordinating Centre 
(ACC) for Transboundary Haze Pollution Control; dan perjanjian untuk pengelolaan dan tuan 
rumah dari ACC. Tanggal dan tempat pertemuan pertama CoP akan didiskusikan pada 
pertemuan pejabat senior ASEAN untuk lingkungan yang akan datang, direncanakan 
diadakan di Laos pada bulan Agustus 2004. 
 

http://www.haze-online.or.id/docs.php?PATH=%2F%21Others&F=AseanAgreement.pdf
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6. Inisiatif Pengelolaan Lahan gambut ASEAN - ASEAN Peatland Management Initiative – 
APMI 
 
Konsep APMI telah dikembangkan melalui diskusi dengan berbagai institusi pada tahun 
1999 – 2001. Draft konsep telah dipresentasikan pada pertemuan 13th ASEAN Senior 
Officials for Environment Haze Technical Task Force (HTTF) dan 7th ASEAN Ministerial 
Meeting on Haze (AMMH) pada tanggal 5 – 6 Juli 1999. Pertemuan AMMH pada tanggal 11 
Juni 2002 di Kuala Lumpur memutuskan untuk memberikan fokus pada pengelolaan lahan 
gambut dan kebakaran serta kabut asap yang menyertainya. Pertemuan ini juga membentuk 
pakta regional baru (ASEAN Agreement on Transboundary Haze) yang akan bertindak 
sebagai kerangka kerja untuk kerjasama dalam menyentuh masalah kebakaran hutan dan 
lahan. 
 
Pertemuan 19th ASOEN Haze Technical Task Force (HTTF) dan 9th ASEAN Ministerial 
Meeting on Haze (AMMH)  pada tanggal 10 - 11 Juni 2002 mendiskusikan berbagai isu 
terkait dengan pencegahan dan pengendalian kebakaran di lahan gambut, dan meminta 
pimpinan HTTF untuk mengembangkan inisiatif ini dengan Sekretariat ASEAN dan Global 
Environment Centre. APMI telah didiskusikan dan dikembangkan lebih lanjut melalui 
konsultasi, lembar isian dan berbagai pertemuan regional serta telah disetujui pada tanggal 
28 Februari 2003 pada pertemuan HTTF di Manila, Filipina, bersamaan dengan rencana 
kerja untuk 2003 – 2005. Pada bulan Februari 2003 di Seam Reap, Kamboja, AMMH juga 
menggarisbawahi inisiatif yang telah disetujui tersebut.  

 
i. Sasaran akhir dan tujuan  

 
Sasaran akhir dari APMI adalah untuk mempromosikan pengelolaan lahan gambut 
yang berkelanjutan di wilayah ASEAN melalui aksi kolektif dan meningkatkan 
kerjasama untuk mendukung dan mempertahankan mata penghidupan masyarakat 
lokal, mengurangi resiko kebakaran dan kabut asap serta memberikan sumbangan 
terhadap pengelolaan lingkungan global. 

 
Tujuannya adalah: 

• Untuk meningkatkan pengertian dan membangun kapasitas pengelolaan lahan 
gambut di wilayah ASEAN 

• Mengurangi insiden kebakaran lahan gambut dan kabut asap yang 
menyertainya  

• Untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pada tingkat lokal dan nasional 
mengenai pengelolaan lahan gambut dan pencegahan kebakaran 

• Untuk mengembangkan mekanisme strategi dan kerjasama regional dalam 
mempromosikan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan 
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ii. Berbagai isu kunci  
 
Sebuah “pengkajian kebutuhan dan sumbangan” telah dilaksanakan melalui 
penyebaran daftar isian yang disebarkan oleh Sekretariat ASEAN kepada focal point 
masing-masing negara, institusi lain dan para pakar. Tanggapan diterima dari enam 
focal point ASEAN serta dari institusi dan para pakar. Urutan isu kunci yang 
berpengaruh terhadap lahan gambut adalah sebagai berikut: 

1. Kebakaran     (81%) 

2. Kehilangan keanekaragaman hayati  (81%) 

3. Drainase/pengelolaan air    (71%) 

4. Pembalakan berlebih    (48%) 

5. Kesulitan reforestasi    (48%) 
6. Kurangnya kerjasama antar instansi  (48%) 
 
Inisiatif ini ditujukan untuk mengembangkan kerangka kerja yang akan memasukan 
rencana kerja yang melingkupi berbagai kepentingan dengan cara terpadu dan 
menyentuh isu-isu berikut: 

• Pengembangan kapasitas 

• Konservasi keanekaragaman biologis dan perlindungan lokasi kunci  

• Pengaruh yang ditimbulkan oleh pengembangan lahan yang tidak memadai  

• Pencegahan kebakaran hutan rawa gambut 

• Rehabilitasi hutan rawa gambut  

• Restorasi ekologi lahan gambut  

• Pengelolaan hutan berkelanjutan  

• Pemanfaatan sosial-ekonomi lahan gambut  

• Peran lahan gambut dalam pengelolaan sumber daya air  

• Perlindungan fungsi penangkapan dan penyimpanan karbon. 
 

iii. Kegiatan  
 
Rencana kerja APMI termasuk berbagai kegiatan berikut: 
 
 

iv. Mekanisme pelaksanaan  
 
APMI dirancang sebagai inisiatif jangka panjang ASEAN untuk dilaksanakan dengan 
menggunakan mekanisme yang ada di ASEAN. 
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Gugus Tugas Teknis Kabut Asap - The Haze Technical Task Force  

Focal point HTTF akan memberikan arahan dan panduan  kebijakan terhadap inisiatif tersebut 
serta memfasilitasi berbagai kegiatan pada tingkat nasional. Focal point HTTF dapat saja 
menunjuk institusi lain yang sesuai untuk membantu berbagai kegiatan spesifik pada tingkat 
nasional. 
 
Sekretariat ASEAN - The ASEAN Secretariat  

Sekretariat ASEAN mendukung koordinasi formal diantara negara-negara peserta dan 
memfasilitasi kegiatan dan pertemuan utama di wilayah ini. Global Environment Centre (GEC) dan 
institusi lain dapat memberikan dukungan teknis dan operasional APMI dan membantu 
memperoleh sumber daya untuk mendukung berbagai kegiatan tersebut. 
 
Negara-negara Anggota ASEAN  

Para negara anggota dapat mendukung APMI melalui: 
 Mengidentifikasi berbagai institusi yang akan terlibat 
 Menyediakan informasi dan pengalaman dalam pengelolaan lahan gambut  
 Memfasilitasi kegiatan APMI 
 Menyediakan para pakar nasional untuk mendukung kegiatan regional 
 Untuk negara-negara yang memiliki luasan lahan gambut yang signifikan, mendirikan 

setidaknya satu lokasi proyek percontohan untuk menguji pendekatan-pendekatan baru 
terhadap pengelolaan lahan gambut 

 Memberikan dukungan teknis atau finansial untuk berbagai kegiatan nasional atau regional 
sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

 
Mitra 

Mitra APMI  termasuk berbagai organisai atau proyek yang sedang berjalan dan melaksanakan 
berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di wilayah 
ASEAN. Para mitra dapat memberikan sumbangan dalam bentuk: 

 Mendukung dalam pelaksanaan komponen APMI yang sesuai  
 Tukar menukar pengalaman dan aktifitas 
 Mengundang keikutsertaan negara dan institusi di wilayah ASEAN dalam kegiatan mereka 
 Memberikan dukungan lainnya  

 
Pendukung 

Pendukung termasuk penyandang dana, institusi penelitian atau pendidikan atau media massa. 
Mereka dapat mendukung dalam bentuk: 

 Menyediakan dana  
 Memberikan panduan teknis 
 Mempromosikan inisiatif  
 Dukungan lain  
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Lampiran 9. Daftar publikasi yang terkait dengan isu lahan gambut  

No. Judul Tahun 
Publikasi Keterangan 

Buku yang memuat informasi dasar 
1. Peta/atlas Luas Sebaran Lahan Gambut dan Kandungan 

Karbon di Pulau Sumatera  Buku 1, Edisi Pertama  
2004 Wetlands International – 

Indonesia Programme  
2. Peta/atlas Luas Sebaran Lahan Gambut dan Kandungan 

Karbon di Pulau Kalimantan, Buku 1, Edisi Pertama 
2004 Wetlands International – 

Indonesia Programme  
3 Sebaran Lahan Gambut dan Kandungan Karbon di 

Sumatera dan Kalimantan, Buku 2, Edisi Pertama 
2004 Wetlands International – 

Indonesia Programme  
4 Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Lahan 

Basah Indonesia  
2004 Kantor Menteri Negara 

Lingkungan Hidup 
Buku panduan atau petunjuk operasional 

1 Panduan Penyekatan Parit dan Saluran di Lahan 
Gambut Bersama Masyarakat 

2005 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

2 Panduan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan 
gambut 

2005 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

3 Panduan Rehabilitasi dan Teknik Silvikultur di Lahan 
Gambut 

2005 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

4 Panduan Pengelolaan Lahan Gambut untuk Pertanian 
Berkelanjutan 

2005 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

5 Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut 2005 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

6 Petunjuk Lapangan Pendugaan Cadangan Karbon pada 
Lahan Gambut 

2004 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

7 Pedoman Penggunaan untuk Anggota Peat-Portal 
(http://www.indo-peat.net) 

2004 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

Paket Informasi praktis (berupa brosur/ flyers) 
1 Teknik Penyiapan Lahan untuk Budidaya Pertanian di 

Lahan Gambut dengan Sistem Surjan 
2004 Wetlands International – 

Indonesia Programme 
2 Teknik Pembuatan Kompos untuk Meningkatkan 

Produktivitas Tanah di Lahan Gambut 
2004 Wetlands International – 

Indonesia Programme 
3 Sistem Pengelolaan Air di Lahan Gambut untuk 

Mendukung Budidaya Pertanian 
2004 Wetlands International – 

Indonesia Programme  
4 Mengenal Perilaku Lahan Gambut 2004 Wetlands International – 

Indonesia Programme  
5 Mengenal Tipe Lahan Rawa Gambut 2004 Wetlands International – 

Indonesia Programme  
6 Memilih dan Menata Lahan Rawa Gambut 2004 Wetlands International – 

Indonesia Programme  
7 Tata Air untuk Pertanian di Lahan Rawa Gambut 2004 Wetlands International – 

Indonesia Programme  
8 Kiat Budidaya Palawija di Lahan Gambut 2004 Wetlands International – 

Indonesia Programme  
9 Kebakaran Hutan dan Lahan 2004 Wetlands International – 

Indonesia Programme  
10 Strategi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 

Gambut 
2004 Wetlands International – 

Indonesia Programme  
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No. Judul Tahun 
Publikasi Keterangan 

11 Tindakan Pemadaman dan Pasca Kebakaran Hutan dan 
Lahan Gambut 

2004 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

12 Perubahan Iklim dan Peranan Lahan Gambut 2003 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

13 Pengembangan dan Implementasi Proyek Karbon Hutan 2003 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

14 Aspek Teknis Proyek Karbon Hutan 2003 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

15 Tanya Jawab Sekitar Proyek Karbon Hutan 2003 Kantor Menteri Negara 
Lingkungan Hidup 

16 Keanekaragaman Jenis Tumbuhan di Lahan Gambut 2004 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

17 Mempersiapkan Bbit Tanaman Hutan Rawa Gambut 2004 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

18 Rehabilitasi Hutan/Lahan Gambut Bekas Terbakar 2004 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

19 Brosur Sosiallisasi Penutupan Kanal: Program Uji Coba 
Penutupan/Penabatan Kanal Saluran Kanal Saluran 
Primer Induk (SPI) Eks PLG Satu Juta Hektar 

2004 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

20 Prosedur Operasional Standar: Kegiatan Penutupan 
Kanal Saluran Primer Induk(SPI) Eks PLG Satu Juta 
Hektar 

2004 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

21 Prosedur Operasional Standar: Kegiatan 
Penabatan/Penutupan Parit di Ekosistem Air Hitam 
Sungai Puning 

2004 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

Petunjuk teknis, hasil penelitian  
1 Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Tani 

Konservasi Lahan Terpadu Tahun 2006  
2006 Direktorat Pengelolaan 

Lahan, Deptan  

2 Pedoman Teknis Reklamasi Lahan Tahun 2006  2006 Direktorat Pengelolaan  
Lahan, Deptan 

3 Teknologi Perbanyakan In Vitro Tanaman Sagu - Balitbangtan 
4 Teknik Pengukuran Bobot Isi Tanah Gambut di 

Lapangan dan di Laboratorium 
- Puslitanak 

5 Survei produktivitas komoditas unggulan usaha tani 
lahan bergambut di Tanjung Jabung Jambi 

2004  Buletin Teknik Pertanian 
Vol.. 9 No. 1. th 2004 

6 Teknik pencegahan oksidasi pirit dengan tata air 
mikro pada usaha tani jagung di lahan pasang surut 

2004 Buletin Teknik Pertanian 
Vol.. 9 No. 2. th 2004 

7 Teknik pemberian bahan organik pada 
pertanaman padi di tanah sulfat masam 

2004  Buletin Teknik Pertanian 
Vol.. 9 No. 1. th 2004  

8 Penambahan konsentrat Salvina molesta untuk 
meningkatkan pertumbuhan padi di tanah sulfat 
masam 

2005  Buletin Teknik Pertanian 
Vol.. 10 No. 2. th 2005 

9 Pengelolaan lahan sulfat masam untuk usaha 
pertanian 

2005 Jurnal Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian Vol.. 24 No. 1 
Th. 2005.  
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No. Judul Tahun 
Publikasi Keterangan 

10 Kedelai unggul baru untuk lahan masam 2004  Warta Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian 
Indonesia. Vol. 26 No. 6. 
Th.  2004 

Prosiding workshop 
1 Prosiding Workshop "Lahan Gambut untuk Perlindungan 

Iklim Global dan Kesejahteraan Masyarakat" 
2002 Wetlands International – 

Indonesia Programme 
2 Prosiding Lokakarya Kajian Status dan Sebaran Gambut 

di Indonesia 
2002 Wetlands International – 

Indonesia Programme 
3 Prosiding Lokakarya "Pengembangan Proyek Karbon 

Hutan di Lahan Gambut untuk Mengatasi Perubahan 
Iklim 

2003 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

4 Prosiding Lokakarya Proyek Karbon Hutan, Perlindungan 
Iklim Global dan Pembangunan Berkelanjuta 

2003 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

5 Proceeding Workshop on Wise Use and Sustainable 
Peatlands Management Practices 

2003 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

6 Prosiding Lunch Talk: Indonesia telah Meratifikasi 
Protokol Kyoto, What Next? 

2004 Wetlands International – 
Indonesia Programme 

Informasi lain 
1 Seri Perubahan Iklim: Sepuluh Tahun Perjalanan 

Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim 
2003 Wetlands International – 

Indonesia Programme 
2 Seri Perubahan Iklim: Protokol Kyoto Implikasinya bagi 

Negara Berkembang 
2003 Wetlands International – 

Indonesia Programme 
3 Seri Perubahan Iklim: CDM “Mekanisme Pembangunan 

Bersih” 
2003 Wetlands International – 

Indonesia Programme 
4 Komik Cakra : Petualangan di Hutan Rawa Gambut 2004 Wetlands International – 

Indonesia Programme 
5 Komik Cakra: Menyelamatkan Hutan Gambut dari 

Kekeringan 
2004 Wetlands International – 

Indonesia Programme 
6 Bibliografi mengenai gambut dan topik terkait di 

Indonesia dan wilayah sekitarnya 
2005 Wetlands International – 

Indonesia Programme 
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Publikasi lainnya yang terkait dengan isu lahan gambut: 

 
Abdullah, T.S. 1997. Tanah Gambut. Genesis, Klasifikasi, Karakteristik, Penggunaan, Kendala 

dan Penyebarannya di Indonesia. Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian IPB. Bogor. 

Adinugroho, W.C., Suryadiputra I N.N., E. Siboro dan B. Hero. 2005. Panduan Pengendalian 
Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut.  Wetlands International – Indonesia Programme (WI-
IP) dan Wildlife Habitat Canada (WHC). 

Alue Dohong, 2003. Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Kegiatan Pertanian Holtikuktura: Belajar 
dari Pengalaman Petani Desa Kalampangan, Kalimantan Tengah. Warta Konservasi Lahan 
Basah Vol 11 no.2 April 2003. Wetlands International - Indonesia Programme. 

Anderson, I. P. & M.R. Bowen. 2000. Fire zones and the treats of wetlands of Sumatra, 
Indonesia. Forest Fire Prevention and Control Project. Departemen Kehutanan, Kantor 
Wilayah Propinsi Sumatera selatan dan European Union.  

Anderson, J.A.R. 1976. Observation on the ecology of five peat swamp in Sumatra and 
Kalimantan. Soil Res. Inst. Bogor Bull. 3: 45-55. 

Ardjakusumah S., Nur’ani, E. Sumantri. 2002. Teknik Penyiapan Pada Lahan Gambut Bongkor 
untuk Tanaman Holtikultura. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat – Bogor. 

Bambang Setiadi. 1993. Pemanfaatan Gambut Untuk Pertanian dan Transmigrasi. Tim Studi 
Pemanfatan Gambut Kedeputian Bidang Pengembangan Kekayaan Alam-BPP Teknologi, 
Jakarta 

Bappenas - ADB. 1999. Causes, extent, impact and costs of 1997/1998 Fire and Dorught. 
National Development Planning Agency (Bappenas) and Asian Development Bank, Jakarta.  

Bappenas – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2002 (?). Rencana 
Rehabilitasi Kawasan Eks Pengembangan Lahan Gambut Kalimantan Tengah. 

CCFPI, Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. 2005. Pengelolaan lahan gambut 
berkelanjutan. Seri prosiding 07. Bogor. Ditjen Bina Bangda, Wetlands International-
Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada.   

CCFPI, WI-IP, WHC. 2003. Penutupan Kanal/Parit (Canal/Ditch Blocking) di Lahan Gambut: Buku 
Panduan. CCFPI, WI-IP, WHC. Bogor 

CCFPI. 2003. Sebaran Gambut di Indonesia. Seri Prosiding 02. Wetlands International - Indonesia 
Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor.  

Departemen Kehutanan. 2002. Statistik Kehutanan Indonesia 2000/2001. Biro Perencanaan 
Departemen Kehutanan. Jakarta.  

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. 2003. Data Sumber Daya Air Indonesia. 
hppt://sda.kimpraswil.go.id  

Departemen Pertambangan dan Energi.  1999.  Buku Tahunan Pertambangan dan Energi 1999.  
Departemen Pertambangan dan Energi, Jakarta. 
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Dodent, D.L. 1986. Acid Sulphate soil: a baseline for research and development. ILRI pubilactions 
39. ILRI, Wageningen. The Netherlands. 

Driessen P.M. dan Permadhy Sudewo. 1975. Sebuah Tinjauan Tentang Tanaman-Tanaman dan 
Kinerja Tanaman Di Lahan Gambut Dataran Rendah Kawasan Asia Tenggara. Lembaga 
Penelitian Tanah, Bogor (terjemaahan).  

Driessen, P. and H. Suhardjo. 1978. On the defective grain formation of sawah rice on peat. Soil 
Research Bulletin. ATA, SRI Bogor. 

Driessen, PM. 1978.  Peats soils in Soil and Rice. Los Banos.  Philipinnes. The International Rice 
Research Institute (IRRI). hlm 763-779. 

Funakawa, S., K. Yonebayashi, J.F. Shoon and E.C.O. Khun. 1995. Nutritional environment of 
tropical peat soils in view of soil solution composition. In: Environmental rehabilitation of 
tropical peat land: sustaianable land use and soil ecosystem in peat land. Yonebayashi, K. 
L.C. Pang Eds.. Kyoto. 

Gavin, D.G. & D.R. Peart. 1997. Spatial structure and regeneration of Tetramerista glabra in peat 
swamp rain forest in Indonesian Borneo. Plant Ecology Vol. 131 No. 2 pp: 223 – 231. 

Giesen W, 1991. Berbak Wildlife Reserve, dalam Iwan Tricahyo W, Labueni Siboro, dan INN 
Suryadiputra, 2004, Keanekaragaman Jenis Tumbuhan di Hutan Rawa Gambut,  Kerjasama 
Wetlands Internasional, CCFPI,  dan Wildlife Habitat Canada.   

Hardjowigeno, S. 1989. Sifat-sifat dan potensi tanah gambut Sumatera untuk pengembangan 
pertanian. Hal. 15-42. Dalam Muis Lubis, A. et al. (ed.). Prosiding Seminar Tanah Gambut 
untuk Perluasan Pertanian. Fak. Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan 27 
November 1989. 

Hardjowigeno, S., and Abdullah. 1987. Suitability of peat soils of Sumatra for agricultural 
development. International Peat Society. Symposium on Tropical Peat and Peatland for 
Development. Yogyakarta, 9-14 Februari 1987. 

Harry Heriawan Saleh, Baslian K. Yosa, Teti Herawati, Sri Najiyati, Anharudin, Rofiq Ahmad,  
1997. Studi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi APPDT Menunjang Program PLG 
Satu Juta Hektar. Kerjasama Pusat Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi dengan 
Direktorat  Jenderal Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi, Jakarta.  

I Nyoman N. Suryadiputra. 2003. Nasib Penebang Liar di Rawa Gambut Sumatera Selatan. 
Warta Konservasi Lahan Basah Volume 11 No 1 januari 2003. Wetlands Internasional. 

I Nyoman N. Suryadiputra, Alue Dohong, Roh S. Waspodo, Lili Muslihat, Irwansyah Reza 
Lubis, Ferry Hasudungan, Iwan T.C. Wibisono. December. 2005. Panduan Penyekatan 
Parit dan Saluran di Lahan Gambut Bersama Masyarakat. Wetlands International - 
Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada. 

Inu G. Ismail dan I.W. Swastika. 1994. Pemanfaatan Abu Gergaji Kayu untuk Meningkatkan 
Pendapatan Petani di Lahan Gambut. Makalah Seminar Hasil-hasil Penelitian Usahatani dan 
Pengembangan Tanaman Pangan. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Bogor.  
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to sagopalm plantations on methane flux and carbon dynamics in tropical peat soil. 
Hydrological Processes 12: 2072 – 2080. 

Jabatan Pengairan dan Saliran, Sarawak. 2001. Water Management Guidelines for Agricultural 
Development in Lowland Peat Swamps of Sarawak. PS Konsultant in Association with 
LAWOO (The Wageningen Land and Water Research Group).  Research into Drainage and 
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Sarawak, Phase 1.  Final Report, May 2001.  

Jaya, A. 2001. Carbon storage in tropical peatlands. Tropical Peatlands 1: 11 – 15. 
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dengan Sistim Surjan,. Leaflet Seri Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut Kerjasama 
antara Wetlands International Program, Bogor. 

Lim, E.T., B. Ahmad, T.L. Tie, H.S. Kueh, and F.S. Jong. 1991. Utilization of tropical peats for 
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Peat. Proceed. of the Intern. Symp. on Tropical Peatland, Kuching, Sarawak, Malaysia, 6-10 
May 1991. 
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Canada, dan Ditjen PHKA. 

Murdiyarso, D. dan INN Suryadiputra. 2004.  Paket informasi praktis: Perubahan iklim dan 
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Journal, No. 638 pp: 20-21. 
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Lampiran 10. Daftar daerah yang memiliki potensi lahan gambut dan status 
tata ruangnya  

No Wilayah Luas lahan 
Gambut (Ha) No / Th Perda Tata Ruang 

Propinsi NAD   
a Kabupaten Aceh Selatan 168. 634 No. 2 Th 1994 
b Kabupaten  Aceh Barat 105. 417 No. 5 Th 1994 

Propinsi Sumatera Utara   
a Kabupaten  Labuhan Batu 191. 931 No. 6 Th. 1997 
b Kabupaten Tapanuli Selatan 85. 468 No 16/KPTS/1998 
c Kabupaten  Asahan 24. 116 No. 3 Th. 1995 
d Kabupaten Tapanuli Tengah 16. 795 No. 7 Th. 1997 (perlu revisi karena pemekaran) 
e Kabupaten Tapanuli Utara 6. 986 No. 21 Th. 2001 

Propinsi Sumatera Barat   
a Kabupaten Pesisir Selatan 94. 893  
b Kabupaten Pasaman 82. 427  
c Kabupaten Agam 17. 229  
d Kabupaten Padang Pariaman 11. 487  
e Kota Padang 4. 198  

Propinsi Riau   
a Kabupaten Inderagiri Hilirl 982. 526  
b Kabupaten Bengkalis 856. 386 No. 19 Th. 2004 
c Kabupaten Pelelawan 679. 731 No. 23 Th. 2001 
d Kabupaten  Siak 503. 669 No. 1 Th 2002  
e Kabupaten Rokan Hllir 453. 874 No. 27 Th. 2002  
f Kabupaten Inderagiri Hulu  222. 396  
g Kabupaten Dumai 159. 596  
h Kabupaten Kampar 119. 775  
i Kabupaten Rokan Hulu 50. 481  
j Kota Pekanbaru 5. 231  

Propinsi Kepulauan Riau   
a Kabupaten Karimun 8. 264  
b Kabupaten Kep. Riau  1. 672  

Propinsi Jambi   
a Kabupaten  tanjabtim 266. 304  
b Kabupaten Batanghari 257. 506 No. 6/ 1993  
c Kabupaten  Tanjabbar 142. 255  
d Kabupaten Sarolangun 41. 283  
e Kabupaten Merangin 3. 525  
f Kabupaten Kerinci 3. 093 No. 1/ 1997  
g Kota jambi 2. 094  
h Kabupaten Tebo 779 No.7/ 1994  
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No Wilayah Luas lahan 
Gambut (Ha) No / Th Perda Tata Ruang 

Propinsi Sumatera Selatan   
a Kabupaten OKI 769. 501 No. 4 Thn. 1999 (sebelum pemekaran) 
b Kabupaten Musi Banyuasin 593. 311 No. 3 Thn. 2004  
c Kabupaten Musi Rawas 34. 126  
d Kabupaten Muara Enim 24. 104 No. 54 Th. 1997  

Propinsi Bangka Belitung   
  63. 620  

Propinsi Bengkulu   
a Kabupaten Bengkulu Utara 52. 492  
b Kabupaten Bengkulu Selatan 1. 146  
c Kabupaten Rejang Lebong 9. 414  

Propinsi Lampung   
a Kabupaten Tulang Bawang 76. 976  
b Kabupaten Lampung Timur 10. 591 No.18 thn 2002  

Propinsi Kalimantan Barat   
a Kabupaten Bengkayang 40. 078 No. 4 Th. 2003  
b Kabupaten Kapuas Hulu 419. 865  
c Kabupaten Ngabang 70. 433  
d Kabupaten Pontianak 482. 190  
e Kabupaten Sambas 95. 202 No. 8 Th. 2002  
f Kabupaten Sanggau 67. 582  
g Kabupaten Singkawang 18. 121  
h Kabupaten Sintang 35. 080  
i Kabupaten 501. 429  

Propinsi Kalimantan Tengah   
a Kabupaten Barito Selatan 169. 515  
b Kabupaten Barito Timur 24. 816  
c Kabupaten kahayan Hilir 795. 759  
d Kabupaten Kotawaringin Barat 361. 835 No. 10 Th. 2004  
e Kabupaten Kotawaringin Timur 361. 835  
f Kabupaten Kapuas 448. 752 No. 3 Th. 2002  
g Kabupaten Katingan 513. 589  
h Kabupaten Seruyan 333. 156  
i Kabupaten Sukamara 96. 119  

Propinsi Kalimantan Timur   
a Kabupaten Berau 21. 694 No. 3 Th. 2004  
b Kabupaten Bulungan 51. 346 No. 5 Th. 2003  
c Kabupaten Kutai dan Kota Samarinda 278. 971  
d Kabupaten Kutai Barat 62. 265  
e Kabupaten Malinau 6. 579  
f Kabupaten Kutai Timur 66. 950  



 

104     Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan 

No Wilayah Luas lahan 
Gambut (Ha) No / Th Perda Tata Ruang 

g Kabupaten Nunukan 193. 162  
h Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan 10. 030 Kab. Pasir : No. 6 Th. 1999  

Propinsi Kalimantan Selatan   
a Kota Banjar Baru 42. 780  
b Kabupaten Barito Kuala 40. 858 No. 9 Th. 2003  
c Kabupaten Hulu Sungai Selatan 74. 972 No. 1 Th. 2004  
d Kabupaten Hulu Sungai Tengah 16. 855  
e Kabupaten Hulu Sungai Utara 34. 760  
f Kabupaten Tapin 112. 782  
g Kabupaten Tabalong 8. 337  
h Kabupaten Tanah Laut 285  
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Lampiran 11. Salinan surat – surat  

a. Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 520.01/Kep/Bangda/2006 tentang 
Pembentukan Pokja Pengelolaan Lahan Gambut secara Berkelanjutan 
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b. Salinan Lampiran SK Mendagri No. 520.01/Kep/Bangda/2006 
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c. Salinan  surat Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Pokja Pengelolaan Lahan 
Gambut Propinsi Riau.  
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d. Salinan surat Dirjen Bina Bangda tentang Pemaparan Pengalaman Pengelolaan Lahan 
Gambut. 
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e.  Salinan Kawat dari Dirjen Bina Bangda kepada Gubernur Propinsi Riau 
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Lampiran 12. Deklarasi / Pernyataan yang terkait dengan pengelolaan  
gambut  

a. Pernyataan Jakarta 
JAKARTA STATEMENT 

ON THE IMPORTANCE OF TROPICAL PEATLANDS 
 

The importance of peatlands to national economies and the environment was 
highlighted August 22-23, 2001 at the International Symposium on Tropical Peatlands, 
entitled "Peatlands for People", which was attended by over 200 peatland scientists 
and managers from Indonesia and 10 other nations. Opening statements by the 
Indonesian Ministers of Research and Technology, Forestry, and Environment 
outlined their Government’s strong commitment to the sustainable use of Indonesia’s 
peatland resources through sound science and wise use. The Ministers welcomed the 
opportunities generated by this symposium and emphasized the willingness of the 
Indonesian Government to lead new initiatives with partner agencies in all sectors of 
peatland management. This symposium was timely and encouraged new initiatives for 
all tropical peatlands. 

A wealth of new research and practical approaches to management of tropical 
peatland was reported at this Symposium, information that will assist people and 
governments throughout Southeast Asia and other tropical regions in their 
understanding and valuing of peatland resources. The results of the Symposium will 
include a published proceedings and establishment of an international network of 
tropical peatland science expertise in cooperation with groups such as the Indonesian 
Peat Association and International Peat Society. The conclusions of the Symposium 
provide a challenge for planners and decision-makers who now must recognize the 
limitations in use of tropical peatland resources.  

The Symposium: 

NOTED that this is a time of new beginnings in Indonesia with the meeting closely 
following the inauguration of a new national Government; 

WELCOMED that countries such as Indonesia now have a broad spectrum of 
peatland and forest management expertise with many young and enthusiastic 
researchers and scientists eager to ensure the wise use of peatland resources;  

IDENTIFIED regional cooperation on peatland issues as a priority; 

WELCOMED the interest of international organizations and other governments in the 
region supporting new efforts for the mitigation of impacts of past management 
decisions affecting tropical peatlands, and calling for urgent action to prevent future 
peat swamp forest fires; 

IDENTIFIED the importance of tropical peatlands to global biodiversity, forestry and 
climate change issues and their critical role in carbon cycling and deposition; 

ACKNOWLEDGED that peatland fires have been a major environmental problem in 
Southeast Asia in recent years, and again this year, resulting in serious regional 
atmospheric haze effects on people and the environment; 

RECOGNIZED that peatland fires have been promoted largely by land use change 
and logging practices, particularly in Kalimantan and Sumatra;  
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URGED the Indonesian Government to uphold its commitment to prevent further 
development on peatland with peat over three metres in thickness; 

WELCOMED the role of national and provincial governments as well as local 
communities in charting a new course for tropical peatlands; 

URGED that greater attention be focused on the conservation of peatland biodiversity 
and carbon stores as well as sustainable use of peatlands, particularly peat swamp 
forests; 

ENCOURAGED STRONGLY investment by international governments and the private 
sector in the conservation and restoration of tropical peatlands while also 
PROMOTING wise use and rural sustainable development of these ecosystems; 

EMPHASIZED the need for new partnerships, capacity building and application of 
appropriate technology as key elements of such investment; 

DETERMINED that the need for new financial resources to support these peatland 
initiatives is pressing and vital especially to enable local government authorities to 
undertake their new devolved responsibilities. 

 

Endorsed by the participants at the International Symposium on Tropical Peatlands, at 
Jakarta, Indonesia on August 23, 2001. 

 

 
 

b. Pernyataan Bogor 
 

PERNYATAAN BOGOR  

Mengenai Pemanfaatan Bijaksana serta Praktek-praktek Pengelolaan 
Lahan Gambut yang Berkelanjutan 

 
Lokakarya mengenai Pemanfaatan Bijaksana serta Praktek-praktek Pengelolaan Lahan 
Gambut yang Berkelanjutan telah diadakan di Bogor, pada tanggal 13 – 14 Oktober 
2003, diorganisir bersama oleh Wetlands International – Indonesia Programme, Wildlife 
Habitat Canada dan the Global Environment Center serta didanai oleh Canadian 
International Development Assistance Agency (CIDA) melalui Proyek Climate Change, 
Forests and Peatlands in Indonesia (CCFPI).  Lokakarya tersebut dihadiri oleh lebih dari 
100 orang peserta dari instansi Pemerintah, Organisasi LSM, Institusi Penelitian serta 
sektor Swasta. Mereka bergerak dibidang konservasi, pertanian, kehutanan dan 
perkebunan. Topik-topik utama yang dibahas dalam lokakarya tersebut meliputi 
pengalaman nasional dan internasional serta praktek-praktek terbaik dibidang 
pengelolaan lahan gambut, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, 
rehabilitasi pasca kebakaran serta pengelolaan air. 

Lokakarya mencatat bahwa ekosistem lahan basah memainkan peranan yang 
signifikan dalam pengaturan penanggulangan banjur, penyimpanan dan pemasokan air, 
penyimpan karbon serta pengaturan iklim/gas rumah kaca.; konservasi keragaman 
hayati; pengembangan sosial-ekonomi dan mata pencaharian penduduk. Lebih jauh, 
dicatat bahwa lahan gambut bersifat rentan menuju degradasi. 
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Lokakarya mengemukakan kekhawatirannya mengenai kehilangan dan kerusakan 
ekosistem lahan gambut yang signifikan di wilayah Asia Tenggara, serta pengaruh 
negatifnya baik terhadap masyarakat setempat maupun terhadap lingkungan regional 
dan global. Konversi lahan, drainase dan eksploatasi berlebih terhadap lahan gambut 
telah diketahui merupakan akar penyebab munculnya kebakaran yang telah 
menghancurkan atau merusak lebih dari dua juta hektar lahan gambut di wilayah ini 
selama tahun-tahun terakhir, sekaligus menjadi penyebab yang signifikan terhadap 
timbulnya asap serta emisi gas rumah kaca.  

Workshop menyambut diadopsinya ASEAN Peatland Management Initiative oleh 
negara-negara ASEAN baru-baru ini, dan mendukung kemajuan pesat dalam 
mengembangkan dan melaksanakan rencana nasional untuk pengelolaan lahan 
gambut. 

Pertemuan mengetahui adanya kebutuhan untuk  

• Mengembangkan dan melaksanakan rencana tata ruang terpadu untuk lahan 
gambut yang didasarkan kepada ekosistem dan fungsi hidrologis, serta 
menggunakan pendekatan pengelolaan DAS, dengan memperhatikan 
pengetahuan dan kebijakan setempat. 

 
• Menekankan keperluan dasar untuk mempertahankan atau memperbaiki rejim 

perairan alami dari lahan gambut sebagai landasan bagi berbagai kegiatan 
perlindungan, pemanfaatan berkelanjutan dan rehabilitasi lahan gambut, 

• Menghentikan kegiatan drainase dan konversi (untuk keperluan pertanian, 
perkebunan, kehutanan dan pemanfaatan lain) lebih lanjut dari gambut-dalam, 
kubah gambut, lahan gambut utuh serta lahan lain yang penting untuk konservasi; 
ke depan, kegiatan perkebunan, pertanian atau pembangunan di lahan gambut 
kemudian hendaknya ditekankan di areal yang telah terbuka atau rusak, 

• Mengambil tindakan mendesak untuk melindungi lahan gambut utuh dan penting  
yang masih tersisa, 

• Meminta seluruh pengguna lahan gambut, termasuk kehutanan, pertanian dan 
perkebunan, untuk menerapkan praktek-praktek pengelolaan yang berkelanjutan, 

• Mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut dengan menekankan pada akar 
penyebab kebakaran tersebut, seperti drainase atau tata ruang yang tidak 
memadai, serta juga memperkuat kapasitas di tingkat lokal dalam menangani 
kebakaran, 

• Mendukung dan memberdayakan masyarakat setempat untuk melindungi dan 
memanfaatkan sumber daya lahan gambut secara berkelanjutan untuk 
memberikan sumbangan bagi mata pencaharian mereka sekaligus untuk 
keamanan lingkungan, 

• Memfasilitasi pertukaran secara terbuka dan bebas dibidang informasi, 
pengalaman serta pembelajaran untuk mendukung pengelolaan gambut secara 
gotong royong dan efektif. 

Lokakarya sangat MENDESAK agar 

Pemerintah dan organisasi non-pemerintah, sektor swasta serta masyarakat untuk 
bekerja bersama dalam melindungi, merehabilitasi dan secara berkelanjutan mengelola 
areal lahan gambut untuk generasi kini dan mendatang serta lingkungan global. 
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AKSI-AKSI YANG DIRENCANAKAN 

Lokakarya lebih lanjut menghimbau aksi-aksi berikut untuk dilaksanakan 

Regional 

 Mendorong pelaksanaan aktif dari ASEAN Peatland Management Initiative. 

 Memacu pertukaran informasi regional mengenai luasan, status dan pengelolaan  
lahan gambut, dan mengembangkan buku panduan untuk praktek-praktek 
pengelolaan terbaik. 

Nasional 

 Merumuskan atau memperbaharui kebijakan-kebijakan, strategi atau rencana-
rencana nasional untuk konservasi dan pemanfaatan bijaksana dari lahan gambut,  

 Melakukan atau merevisi inventarisasi lahan gambut nasional dan melakukan 
pemintakatan (zonasi) untuk keperluan perlindungan, rehabilitasi dan 
pemanfaatan lain, Membentuk jaringan kerja situs-situs lokasi proyek untuk 
membuat percobaan pilihan-pilihan pengelolaan lahan gambut yang 
berkelanjutan. 

Rekomendasi Kelompok Kerja  

Pengelolaan Kebakaran di Areal Lahan Gambut  

• Kelola  atau restorasi muka air alami di lahan gambut sebagai kunci untuk 
pencegahan kebakaran, 

• Perkuat koordinasi diantara berbagai institusi yang terkait dengan pencegahan 
dan penanggulangan kebakaran di lahan gambut, termasuk pembentukan unit-
unit pencegahan kebakaran gambut pada institusi-institusi yangbbertanggung 
jawab untuk kegiatan kehutanan dan pertanian, 

• Libatkan secara aktif masyarakat desa dalam pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran 

• Adopsi strategi tidak membakar (zero burning) untuk semua kegiatan pertanian 
komersial, 

• Tingkatkan penegakan hukum serta pemantauan dan prakiraan resiko 
kebakaran. 

Rehabilitasi Lahan Gambut  

• Setiap negara yang memiliki lahan gambut rusak didorong untuk 
mengembangkan program rehabilitasi lahan gambut, 

• Lahan gambut rusak harus diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan pilihan-
pilihan rehabilitasi, 

• Petunjuk atau arahan yang memadai harus dikembangkan berdasarkan 
pengalaman regional dan dikenalkan secara luas, 

• Proyek-proyek percontohan untuk mencoba berbagai teknik harus dibentuk, 

• Kegiatan pertama yang dilakukan di lokasi harus terkait dengan restorasi muka 
air (seperti melalui penabatan/blocking aliran genangan) dan pencegahan kondisi 
yang akan menimbulkan penurunan muka air atau pemicu kebakaran, 

• Restorasi harus dilakukan dengan jenis-jenis setempat (indigenous) yang sesuai. 
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Pertanian di Lahan Gambut  

• Pengetahuan masyarakat setempat dan metodologi modern, seperti teknik-teknik 
pencegahan pengamblasan (subsidence) dan pengeringan berlebih, pembukaan 
lahan yang kurang menimbulkan masalah dan praktek-praktek pertanian; harus 
didokumentasikan dan dikenalkan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan 
pertanian di lahan gambut, 

• Pilihan-pilihan untuk pembukaan lahan yang memadai dan tergapai harus 
dikembangkan dan disediakan untuk masyarakat yang hidup di areal lahan 
gambut, 

• Kenalkan pertanian bebas asap melalui kegiatan-kegiatan pemberian insentif dan 
dis-insentif. 

Pengelolaan Air di Areal Lahan Gambut  

• Perlakukan setiap kubah gambut sebagai suatu unit hidrologis pengelolaan dan 
padukan pengelolaan lahan gambut dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
terkait, 

• Penabatan (blocking) saluran-saluran pengeringan atau jalan keluar kayu di areal 
lahan gambut merupakan strategi penting untuk merestorasi tingkat muka air 
alami dan nilai-nilai ekosistem, sekaligus untuk mencegah kebakaran dan 
menghentikan sedimentasi jalan air di dekatnya 

• Atur pengeringan di lahan gambut dan perbaiki serta pertahankan muka air baik 
di dalam maupun di mintakat penyangga sekitar lahan gambut.  

Peserta meminta panitia pertemuan untuk secara luas menyebarkan penyataan ini dan 
untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tindak lanjutnya. 

 

 
c. Deklarasi Riau 

RIAU DECLARATION ON PEATLANDS AND CLIMATE CHANGE 
26th January 2006 

 
The workshop on Vulnerability of Carbon pools in Tropical Peatlands was held in 
Pekanbaru, Riau Sumatra from 23-26 January 2006. It was attended by 61 
participants from 10 countries.  It was organised by the Global Carbon Project (GCP), 
the Global Environment Centre (GEC) and the Centre for International Forestry 
Research (CIFOR). It reviewed the extent of and carbon store in tropical peatlands, 
land use change and fire, greenhouse gas (GHG) emissions, future climate scenarios 
and management options. A field visit to the Kampar Peninsular to assess current 
peatland plantation management practices was facilitated by Riau Andalan Pulp and 
Paper (RAPP). The workshop was supported by The Asia Pacific Network for Global 
Change, the Wetlands International-GEC project on Integrated Management of 
Peatlands for Biodiversity and Climate Change (funded by UNEP-GEF), and the 
Wetlands International Climate Change Forests and Peatlands in Indonesia project 
(funded by CIDA through WHC). 
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The workshop noted that peat is one of the world’s most important carbon stores 
(storing about 30% of global soil carbon) and tropical peatlands are an extremely 
important component – storing 30% of peatland carbon. The most extensive tropical 
peatlands are in SE Asia and cover about 30 million ha of which over 20 million are in 
Indonesia and 4 million in Riau province. 
 
Tropical peatlands play an extremely important global role for carbon storage and 
climate moderation as well as providing a range of other benefits such as biodiversity, 
water management, and livelihood support to local communities. The fundamental 
component of peatlands is water.  As water level decreases in peatlands so does 
capacity for sequestering and storing carbon. 
 
Current management practices in peatlands combined with climate change and 
variability are having a major negative impact on peatlands. In the past 10 years about 
3 million ha of peatland in SE Asia have been burnt releasing up to 3-5 billion tonnes 
of carbon. In additions, the drainage of peat for oil palm and timber and pulpwood 
plantations as well as other agriculture and unsustainable logging is estimated to --- 
--- have affected more than 6 million ha and released an additional 2 billion tonnes of 
carbon over the same period. Thus the emission of carbon dioxide from peatlands in 
SE Asia represents one of the largest single sources of GHG emissions globally and is 
equivalent of 10% of the average annual fossil fuel emission over the same period. 
This is accelerating global climate change.  
 
It is recognized that unsustainable practices in management of peatlands in SE Asia is 
the main cause of  peat fire transboundary smoke haze in SE Asia  which causes 
massive health, social, economic and environmental impacts. 
 
Subsequent El Niño events will increase likelihood of drought and associated fires will 
have a major negative impact on peatlands carbon stores and people in the SE Asia 
region. The next El Niño event is predicted within four years. 
 
The predicted changes to climate over the next 50 years as a result of increasing 
GHG emissions, including hotter temperatures and changes in rainfall patterns 
combined with land use change and deforestation, will lead to increased 
degradation of peatlands, increased emissions of GHGs and further acceleration of 
climate change.  
 
The workshop proposed the following target : 
 
All stakeholders (including government, non-government, research, private 
sector and local communities) should urgently work in partnership to prevent 
peatland fires and degradation. In addition, promote rehabilitation and 
sustainable use of peatlands in SE Asia to provide multiple benefits to the 
people in the region and safeguard the global environment. 
 
The workshop recommended relevant stakeholders to: 
 
Regional and global actions 

• Expedite the implementation of the ASEAN Peatland Management Strategy and 
associated National Action Plans. These should be complemented by plans at the 
provincial and local level in regions with extensive peatlands. 
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• Strengthen policies and institutional arrangements for peatland management and 
strictly enforce policies and rules for the management and conservation of 
peatlands. 

• Stop the further conversion and/or drainage of deep peat and peat domes and 
maintain and restore the hydrology of peatland systems to prevent fires, minimize 
GHG emissions, and maintain ecological services.  

• Improve current forestry, agriculture and plantations management practices to 
ensure that they contribute to the sustainability of peatlands.  

• Promote international cooperative studies to assess the role of peatlands in 
mitigating climate change and the potential future impacts of climate change and 
land use on the peatland carbon pool. 

• Undertake an assessment of the vulnerability of peatlands to climate change and 
extreme events. Effectively disseminate the knowledge generated by the 
scientific community for use by decision makers and to support the assessment 
processes and later develop adaptation strategies to guide peatland managers, in 
particular plantation operators. 

• Strengthen activities for monitoring changes in the status of tropical peatlands to 
guide wise management.  

 
Riau Province 

• Establish a Riau Peatland Management Partnership to bring together key 
stakeholders to work together to maintain and rehabilitate peatlands and promote 
sustainable use. 

• Develop through a multistakeholder process, a masterplan for the future 
conservation and sustainable development of the Kampar Peninsular given its 
importance as one of the largest and currently relatively intact tropical peatlands 
in the world. 

• Develop integrated management plans for each peatland to maintain the 
provision of ecosystem functions and services including carbon storage and 
water supply – as most major peatland ecosystems function as one hydrological 
unit but are administered by two or more District (Kabupaten) administrations and 
are managed by a range of agencies. 

• Incorporate peatlands as a key part of integrated river basin management since 
peatlands in Riau form the largest stores of freshwater in the province and play a 
key role in regulating river flow and preventing saline intrusion and that peatland 
degradation will jeopardize future water supply. 

• Support community based initiatives for protection and sustainable use of 
peatlands in Riau as an incentive to maintain peatlands and associated 
ecosystem services. 
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d. Deklarasi Narathiwat 
NARATHIWAT STATEMENT ON 

WISE USE AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF PEATLANDS 
 
The Seminar on Wise Use and Sustainable Management of Peatlands was held in 
Narathiwat, Thailand from 9-11 April 2003.  The workshop was jointly organized by 
Wetlands International, Global Environment Centre, Royal Forest Department, the 
National Park, Wildlife and Plant Conservation Department, and the Royal Phikulthong 
Development and Study Centre, with support from the ASEAN Regional Centre for 
Biodiversity Conservation, the Climate Change, Forestry and Peatland in Indonesia 
Project, the Global Peatland Initiative, and the Canada Fund. It was well attended by 
technical experts and representatives from government, non-government research 
and international organisations in South East Asia.  The workshop was officially 
opened by the Governor of Narathiwat Province - Thira Rojannapornphun.   
 
The Seminar examined two main topics – peatland management and rehabilitation; 
and sustainable use and community participation.  Detailed presentations were made 
on 9 April on a broad range of issues ranging from fire prevention and control, water 
management, rehabilitation, biodiversity, community involvement and livelihood 
development.   A field assessment of peatland research, management and utilisation 
in Narathiwat Province was made on 10 April. Two working groups on 11 April 
reviewed in detail issues related to management and rehabilitation; sustainable use 
and community participation as well as the ASEAN Peatland Management Initiative, 
and prepared a broad range of recommendations which were reviewed by the overall 
Seminar. 
 
The Seminar welcomed the establishment of the ASEAN Peatland Management 
Initiative in March 2003 as well as the Ramsar Convention Guidelines on Global 
Action on Peatland.  
 
The Workshop noted with concern the rapid loss and degradation of peat swamp 
forest in SE Asia and recognised that peatlands are fragile ecosystems vulnerable to 
fire, and impacted heavily by uncontrolled drainage. The Seminar noted that 
Southeast Asia has more than 60% of the world’s tropical peatlands which play a 
significant role in flood control, water storage and supply; climate regulation; 
biodiversity conservation; socio-economic development and livelihood.  
 
The meeting congratulated the Royal Thai government and local agencies for the work 
undertaken for the sustainable management of the peatlands in the Province of  
Narathiwat and encouraged recognition of this work in the region through the 
documentation, promotion and development of international linkages. 
 

GOAL 
The Seminar URGED all stakeholders to work together in achieving the following goal: 
 

Urgently stop the loss and degradation of peatlands in SE Asia and promote 
their sustainable management 

  
  

PROPOSED ACTIONS 
The Workshop further called for the following actions to be undertaken. 
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Regional   
• Encourage the active implementation of the ASEAN Peatland Management 

Initiative  
• Strengthen cooperation between all stakeholders in Southeast Asia on wise use 

and sustainable management of peatland resources  
• Collate, translate and disseminate information, case studies and lessons learned 

on peatland management and develop handbooks on best management 
practices 

• Develop and implement a communication strategy for peatland management 
including use of video, TV, media, schools, extension services, workshops etc. 
information exchange programmes, and networks such as SEA Peat Network 

• Establish multi-country technical working groups to work on issues of common 
concern such as peatland water management or rehabilitation options 

• Enhance regional information sharing on peatland extent, status and 
management.  

• Develop and promote national or regional “centers of excellence” for peatland 
management and enhance linkage and cooperation between them. 

 
National 
• Establish national inter-agency working groups to develop strategies for peatland 

protection and sustainable use 
• Formulate or update national policies and strategies or action plans for 

conservation and wise use of  peatlands 
• Undertake or revise national inventories of peatlands and zone them for 

protection, rehabilitation and other uses 
• Identify and protect key peatlands important for biodiversity, carbon storage, 

hydrological functions and socio-economic value to local communities. 
• Establish or enhance existing funding mechanisms and explore use of user- pay 

schemes or tax incentives to support peatland research and sustainable 
management. 

 
Management and Rehabilitation 
• Develop overall management plans for each peatland area to include forest, 

water and fire management as well as community participation and utilization of 
resources.  

• Develop and promote appropriate models for rehabilitation and sustainable 
management of peatlands 

• Control the drainage of peatlands and restore and maintain water tables both 
within and in buffer zones around peatlands  

• Promote the integrated management of peatlands using a basin-wide approach. 
• Establish pilot projects and demonstration sites to test and promote approaches 

to sustainable management 
 
Sustainable Use and Community Participation 
• Introduce and strengthen alternative livelihoods to minimize impacts on peatlands 
• Local communities and other stakeholders should be involved in decision making 

on the use of peatlands. 
• Develop guidance and Promote use of cost/benefit analysis, EIA as well as Social 

impact assessment to minimise negative impacts of development activities on 
peatlands.  

 
The organizers of the meeting were requested to widely disseminate the 
statement and to coordinate follow-up activities. 
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