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A.	Latar	Belakang	
	
Total	luas	lahan	gambut	di	wilayah	kerja	prioritas	restorasi	pada	7	provinsi	yaitu	12.932.489	
ha.	Dari	 luasan	tersebut	diidentifikasi	 sebagai	kawasan	prioritas	 restorasi	pasca	kebakaran	
yaitu	 875.701	 ha.	 Prioritas	 restorasi	 kubah	 gambut	 berkanal	 (zona	 lindung)	 dengan	 luas	
2.791.070	ha.	Prioritas	restorasi	kubah	gambut	tidak	berkanal	(zona	lindung)	6.174.492	ha.	
Sedangkan	prioritas	restorasi	gambut	berkanal	(zona	budidaya)	luas	3.091.226	ha.	Kawasan-
kawasan	 prioritas	 restorasi	 tersebut	 berbeda	 dalam	 hal	 karakteristik	 gambut	 dan	 tingkat	
kerusakannya,	 serta	 pilihan-pilihan	 metode	 restorasi	 yang	 akan	 dilakukan.	 Dalam	 rangka	
percepatan	 restorasi	 gambut	 terutama	 akibat	 kebakaran	 hutan	 dan	 lahan	 serta	 tindakan	
pengeringan	berlebihan.	Pemerintah	Indonesia	telah	membentuk	Badan	Restorasi	Gambut	
melalui	 Peraturan	 Presiden	 Nomor	 1	 Tahun	 2016.	 Badan	 Restorasi	 Gambut	 (BRG)	
mempunyai	 tugas	 mengkoordinasikan	 dan	 memfasilitasi	 restorasi	 gambut	 pada	 tujuh	
provinsi,	 yaitu	 Riau,	 Jambi,	 Sumatera	 Selatan,	 Kalimantan	 Barat,	 Kalimantan	 Tengah,	
Kalimantan	Selatan	dan	Papua.		 	 					

Salah	 satu	 upaya	 pemerintah	 untuk	 mengatasi	 bencana	 kebakaran	 gambut	 dan	 juga	
terdegradasinya	 gambut	 lebih	 lanjut	 adalah	pilihan	memulihkan	 gambut	 atau	merestorasi	
gambut.	Wilayah	administrasi	desa	menjadi	strategis	untuk	dipahami	sebagai	target	capaian	
sukses	restorasi	gambut.	Dari	hasil	perkiraan	desa-desa	wilayah	bergambut	di	tujuh	provinsi	
target	 restorasi	 berjumlah	 lebih	 kurang	 4000	 desa.	 	 Dari	 jumlah	 tersebut	 tentunya	
mempunyai	modaliti	dan	tantangan	yang	berbeda-beda	dalam	melaksanakan	penedekatan	
restorasi.	 Oleh	 karena	 itu,	 melalui	 pendanaan	 dari	 skema	 IECFT	 ini,	 diharapakan	 dapat	
teranalisis	 peran	desa	 dalam	 restorasi	 gambut,	 dan	pilihan-pilhan	metode	 ataupun	 teknik	
dalam	 implementasinya.	 Dalam	 implementasi	 aksi	 restorasinya	 BRG	 mempunyai	 fungsi	
antara	 lain	melakukan	 penelitian	 dan	 pengembangan	 dengan	 desain	 penelitian	 aksi	 yang	
berguna	 untuk	 panduan	 ataupun	 referensi	 pelaksanaan	 restorasi,	 juga	 penelitian	 aksi	
ditujukan	bagi	penyelesaian	masalah.		

ICCTF	 mendukung	 program	 restorasi	 gambut	 berbasis	 desa.	 Tujuan	 utamanya	 adalah	
membuka	 ruang	 bagi	 partisipasi	 berbagai	 pihak	 untuk	 ikut	 serta	 mengembangkan	 dan	
melaksanakan	 aksi-aksi	 penelitian	 terkait	 penemuan	 dan	 pembelaran-pembelajaran	
restorasi	 gambut	 berbasis	 desa.	 Sehingga	 desa	 akan	 dapat	mengoptimalkan	 potensi	 yang	
dimilikinya	 termasuk	perlunya	 intervensi	dari	 luar	dalam	mencapai	desa	gambut	sejahtera	
melalui	program	restorasi.		

	



	

	

B.	Lingkup	Program	dan	Jenis	Kegiatan	
	
B.1		Pemetaan	Kawasan	Desa	Prioritas	Gambut	di	Restorasi	

• Melakukan	pemetaan		tingkat	mikro	kondisi	hidrologi,	kanal	dan	analisis	potensi		
lokasi-lokasi	yang	sesuai	untuk	dibangun	sekat	kanal	atau	berbagai	pendekataan	
revitalisasi	tata	air.	

• Melakukan	Inovasi	Desain	dan	Bahan	sekat	kanal	yang	sesuai	dengan	
mempertimbangkan	berbagai	faktor	berdasarkan	pembelajaran	dari	sekat	kanal	
yang	telah	terbangun.	

• Melakukan	ujicoba	implementasi,	perluasan	dan	evaluasi	sekat	kanal	
• Melakukan	pemetaan	tingkat	tapak	wilayah	gambut	terkait	dengan	tingkat	kerusakan	

gambut	(bekas	terbakar/terdrainase/terbuka),	jenis	vegetasi	dan	kepemilikan	lahan.		
• Perencanaan	terintegrasi	dan	Pelaksanaan	Pembangunan	demplot	eksperimen	restorasi	

gambut	berbasis	peran	aktif	masyarakat	
• Pentaaan	kembali	ruang	desa	berbasis	kesatuan	hidrologis	gambut.	
	

B.2	Sosial	dan	pengembangan	sumber	mata	pencaharian	
• Kelembagaan	masyarakat	
• Identifikasi	peran	tokoh	baik	formal	dan	informal	
• Skenario	rekayasa	sosial	
• Komoditi	ramah	gambut	potensial	dan	dapat	dikembangkan		
• Pengetahuan	lokal	merestorasi	gambut	

		
B.3.	Pengembangan	model	restorasi	melalui	partisipasi	dunia	usaha	

• Pemetaaan	dunia	usaha	yang	potensial	terlibat	dalam	program	restorasi	gambut	berbasis	
desa	

• Kajian	Skema	kerjasama	restorasi	gambut		
• Demplot	implementasi	restorasi	gambut	

	
C.	Lokasi	prioritas	
Undangan	proposal	ini	dimaksudkan	untuk	mendukung	kegiatan	di	lokasi	sebagai	berikut:	

• Provinsi	 Prioritas:	 Riau,	 Jambi,	 Sumatera	 Selatan,	 Kalimantan	 Barat,	 Kalimantan	 Tengah,	
Kalimantan	Selatan	dan	Papua.	

• Kabupaten	 Prioritas:	 Pulang	 Pisau,	 Kalimantan	 Tengah,	 kemudian	 Meranti,	 Riau,	 dan	 dua	
kabupaten	di	Sumatera	Selatan,	yaitu	di	Ogan	Komering	Ilir	(OKI)	dan	Musi	Banyuasin.	

	
D.	Pertemuan	Ilmiah	Tingkat	Lokal,		Nasional	dan	Internasional		

• Fokus	diskusi	terarah,	seminar,	workshop,	symposium,	dengan	tema	utama	restorasi	
gambut,	baik	sebagai	penyelenggara	maupun	sebagai	peserta.	
	

E.	Durasi	
					Proyek	didanai	selama	18	Bulan	
	
	



	
f.		Ketentuan	Pendukung	
					Pengajuan	proposal	dapat	diusulkan	dari	lembaga	penelitian,	perguruan	tinggi	dan	laiinya	

sesuai	dengan	dokumen	yang	dipersyaratkan	oleh	 IECTF.	Usulan	dapat	dikirim	 langsung	
ke	 IECTF	 setelah	mendapat	 rekomendasi	 dari	 Badan	 Restorasi	 Gambut,	maupun	 dapat	
dikirim	 ke	 Kedeputian	 Penelitian	 dan	 Pengembangan	 Badan	 Restorasi	 Gambut,	melalui	
kontak	 Ibu	 Hastin:	 hastinku@gmail.com	 dan	 hastin.ningtyas@gambut.id,	 kontak	 HP:	
081230399930	
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