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Kata Pengantar 

Restorasi gambut di Indonesia memiliki semangat gambut terestorasi masyarakat sejahtera 

ekonomi. Kekayaan gambut Indonesia merupakan potensi luar biasa dalam bentuk jasa 

ekosistem. Penulis menghantarkan melalui buku ini bagaimana jasa ekosistem dapat 

dioperasionalkan. Walaupun masih dalam tataran makro, tetapi kekhususan membahas 

gambut Indonesia dengan pembelajaran dari dua Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) yang 

mewakili KHG Pulau Gambut dan KHG Gambut Daratan menjadi representasi masalah dan 

potensi ekonomi hijau.    

Penulis berharap buku ini menjadi rujukan dalam kerja-kerja restorasi gambut ke depannya; 

dan mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Restorasi Gambut yang 

telah memberikan kesempatan kepada tim penulis mewujudkan buku ini menjadi buku 

pertama yang mengupas ekonomi hijau dari gambut dan yang pertama menyajikan kompilasi 

informasi terkait produk-produk yang sudah diusahakan di gambut dan komersialisasinya 

dalam kerangka ekonomi hijau. Penulis berharap pelaksanaan pembangunan dalam konteks 

ekonomi hijau akan menciptakan diskursus lebih spesifik pada ekonomi hijau di Indonesia, dan 

menjadi pengayaan khasanah keilmuwan pembangunan berkelanjutan, dalam artian 

pembangunan untuk people, profit, planet yang memberikan trade-off yang menjaga gambut 

basah dan masyarakat sejahtera ekonomi.   
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1.  Ekonomi Hijau 

1.1 Konsep Ekonomi Hijau Gambut 

1.1.1 Latar Belakang 

Gerak roda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade 

terakhir masih sulit dihindarkan dari implikasi negatifnya terhadap kualitas lingkungan dan 

sumberdaya alam. Seperti halnya masyarakat dunia secara umum, Indonesia juga 

menghadapi beberapa permasalahan lingkungan yang cukup serius sebagai dampak dari 

ketidakseimbangan prioritas pembangunan dalam hal keterpaduan kepentingan ekonomi 

dan lingkungan. Beberapa permasalahan lingkungan penting yang saat ini dihadapi antara 

lain adalah tingginya emisi gas rumah kaca (terutama karbon), banjir, kepunahan 

keanekaragaman hayati, serta pencemaran lingkungan, baik berupa pencemaran air, tanah 

dan udara. Pola pemanfaatan sumberdaya alam juga masih diwarnai oleh praktik yang 

cenderung eksploitatif, sehingga degradasi dan deplesi sumberdaya alam masih terus 

terjadi. Hal ini diantaranya tampak dalam bentuk deforestasi dan degradasi sumberdaya 

hutan, serta degradasi sumberdaya tanah dan lahan.  

Permasalahan lingkungan dan degradasi sumber daya alam yang sering mengiringi 

pembangunan ekonomi telah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menyelaraskan 

pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dengan kepentingan pelestarian sumberdaya 

alam dan lingkungan. Beragam konsep dan inisiatif telah dirumuskan dan 

diimplementasikan untuk mewujudkan keseimbangan ini. Beberapa konsep yang cukup 

menonjol antara lain adalah Millennium Development Goals (MDGs), Sustainable 

Development Goals (SDGs), Green Growth, dan Green Economy. Konsep Green Economy 

(ekonomi hijau) implementasinya dirasakan semakin menguat seiring kesadaran akan 

kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Dalam konteks pemanfaatan sumberdaya 

lahan gambut tropis di Indonesia, konsep ekonomi hijau masih memerlukan penafsiran 

yang tepat, sehingga pesan-pesan utamanya dapat diimplementasikan. 
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1.1.2 Konsep Ekonomi Hijau 

Istilah ekonomi hijau telah banyak digunakan untuk menyuarakan perubahan arah pembangunan 

ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Secara umum semangat ekonomi hijau bersifat memperkuat 

konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) (Newton and Cantrarello, 2014). 

Pada tataran penekanan, terdapat beberapa definisi dan interpretasi tentang konsep ekonomi hijau. 

Berikut ini akan diulas secara ringkas konsep ekonomi hijau yang diusung oleh beberapa lembaga 

internasional. 

UNEP meluncurkan Green Economy Initiative (GEI) tahun 2008, yang selanjutnya 

bertransformasi menjadi Inclusive Green Economy.  UNEP mendefinisikan ekonomi hijau 

sebagai ekonomi yang di satu sisi mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan 

sosial, dan di sisi lain juga mampu secara signifikan mengurangi dampak negatif terhadap 

lingkungan dan kelangkaan ekologis (ecological scarcity). Secara umum kelangkaan ekologis ini 

merujuk pada fenomena terjadinya penurunan sumber daya alam yang terbarukan (renewable 

resources). Dalam ungkapan yang lebih sederhana, perwujudan ekonomi hijau terutama 

ditandai oleh rendahnya emisi karbon, efisiensi dalam penggunaan sumberdaya alam, produksi 

bersih (rendah pencemar), serta inklusif secara sosial, yang didasarkan diantaranya pada 

konsep berbagi, kerjasama, solidaritas, dan saling ketergantungan (UNEP, 2020). 

Green Economy Coalition (GEC) (2011) memberikan definisi yang padat tentang ekonomi hijau, 

yaitu ekonomi yang mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik untuk semua kalangan 

tanpa menabrak batasan-batasan ekologis. Selanjutnya GEC bersama beberapa lembaga 

internasional lainnya (seperti Global Green Growth Institute, UN Environment, dan Green 

Growth Knowledge Partnership) yang tergabung dalam the Partners for Inclusive Green 

Economy (2019) merumuskan lima prinsip utama dari ekonomi hijau, yaitu: 

1. The wellbeing principle, yaitu ekonomi yang memungkinkan semua lapisan masyarakat 

untuk dapat mewujudkan dan menikmati kesejahteraan. 

2. The justice principle, yaitu ekonomi yang mampu mendorong terwujudnya kesetaraan 

antar dan sesama generasi. 

3. The planetary boundaries principle, yaitu ekonomi yang mampu melindungi dan 

memperbaiki alam dan lingkungan. 

4. The efficiency and sufficiency principle, yaitu ekonomi yang diarahkan untuk 

mewujudkan keberlanjutan baik untuk aspek produksi maupun konsumsi. 

5. The good governance principle, yaitu ekonomi yang digerakkan dan dipandu oleh 

institusi yang tangguh dan akuntabel. 
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Sebagai sebuah konsep, ekonomi hijau merupakan respon atas  masih adanya ketimpangan 

ekonomi, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan serta deplesi sumberdaya alam. Meskipun 

terdapat keselarasan yang kuat dari beberapa definisi yang ada, pemaknaan ekonomi hijau 

tetap memiliki spektrum yang cukup luas yang memberikan ruang bagi perbedaan prioritas dan 

orientasi. Hal ini terutama ketika konsep ekonomi hijau dibawa pada ranah implementasi pada 

praktek ekonomi di bidang yang beragam, termasuk diantaranya dalam praktek pengembangan 

ekonomi hijau gambut Indonesia. 

1.1.3 Prinsip Ekonomi Hijau Gambut 

Interpretasi konsep ekonomi hijau untuk implementasinya dalam pemanfaatan lahan 

gambut tropis memerlukan identifikasi karakteristik permasalahan ekonomi, sosial dan 

lingkungan yang mengemuka dari pengelolaan lahan gambut yang selama ini terjadi. 

Pemaduan konsep ekonomi hijau dengan pemahaman terhadap permasalahan utama 

pengelolaan lahan gambut tropis lebih lanjut dapat digunakan untuk merumuskan 

beberapa prinsip pengembangan ekonomi hijau di lahan gambut tropis. Buku ini 

menawarkan lima prinsip pengembangan ekonomi hijau yang relevan dengan penanganan 

permasalahan pengelolaan lahan gambut di Indonesia sebagai berikut: 

1. Rendah emisi karbon.  

Ekosistem gambut dalam kondisi idealnya merupakan penyimpan karbon yang 

sangat efektif. Ekosistem gambut alami dengan kubah yang memiliki kedalaman 

lapisan antara 8 – 12 meter mampu menyimpan lebih dari 7 ton karbon per hektar. 

Upaya pengeringan gambut untuk berbagai tujuan pengembangan ekonomi telah 

berimplikasi pada lepasnya karbon yang tersimpan dalam jumlah yang sangat besar. 

Aktivitas ekonomi di lahan gambut yang mampu mempertahankan simpanan karbon 

yang ada merupakan aktivitas ekonomi terbaik yang harus diprioritaskan.  

2. Rendah potensi kebakaran.  

Implikasi lain dari kegiatan ekonomi yang mengharuskan pengeringan lahan gambut 

adalah meningkatnya resiko kebakaran lahan gambut di musim kemarau. Penurunan 

tingkat kebasahan gambut menjadikan lapisan gambut mudah terbakar di musim 

kemarau yang memicu terjadinya kabut asap dengan berbagai dampak lanjutannya 

(kesehatan dan perekonomian wilayah). Pengembangan ekonomi hijau di lahan 

gambut dengan demikian harus ditandai oleh terjaganya tingkat kebasahan dan 

kelembaban gambut pada level yang mampu mencegah terjadinya kebakaran lahan 

gambut di musim kemarau. 
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3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.  

Masyarakat lokal yang hidup di wilayah gambut merupakan kelompok masyarakat 

yang paling berhak mendapatkan berbagai manfaat dari kegiatan ekonomi di wilayah 

gambut. Keterlibatan banyak pihak serta kolaborasi antar elemen masyarakat dalam 

pemanfaatan lahan gambut harus tetap memastikan terjaganya akses terhadap 

aliran manfaat serta terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat lokal. 

4. Produksi yang berkelanjutan.  

Aktivitas produksi yang berbasiskan sumberdaya lahan gambut cukup sensitif 

terhadap tantangan keberlanjutan. Kegiatan ekonomi yang disertai dengan 

pengeringan lahan gambut sangat berpotensi menurunkan kapasitas ekosistem 

gambut dalam menyediakan manfaat produksi secara berkesinambungan. 

Mekanisme yang paling lazim adalah dengan meningkatnya potensi kebakaran, 

penurunan muka tanah, serta terjadinya banjir yang secara akumulatif akan 

menurunkan produktivitas lahan gambut (Sumarga et al., 2016). Pengembangan 

ekonomi hijau gambut harus mampu menjamin terjaganya kondisi ekosistem gambut 

yang memungkinkan untuk menopang kegiatan ekonomi tersebut secara 

berkelanjutan. 

5. No deforestation.  

Salah satu keterlanjuran dalam pemanfaatan lahan gambut yang tidak boleh terulang 

kembali adalah terjadinya konversi hutan gambut (deforestasi). Beberapa kegiatan 

budidaya melibatkan pembukaan areal berhutan sebagai hal utama dalam 

menunjang optimalisasi produksi. Disamping permasalahan emisi karbon dan 

peningkatan risiko kebakaran lahan gambut, terjadinya deforestasi juga 

berkontribusi besar dalam hal kerusakan habitat bagi pelestarian keanekaragaman 

hayati (Koh et al., 2011). Pengembangan ekonomi hijau gambut dengan demikian 

harus diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang tetap produktif 

tanpa harus mengkonversi hutan gambut yang tersisa. 
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1.2 Praktek Pengembangan Ekonomi Hijau dan Tantangan Implementasi 

pada Lanskap Gambut Indonesia 

1.2.1 Regulasi Pengembangan Ekonomi Hijau 

Pengembangan ekonomi hijau pada lanskap gambut di Indonesia perlu didukung oleh regulasi 

pemerintah yang selaras dan konsisten. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa 

regulasi yang dapat dianggap sebagai upaya perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya gambut 

yang berkelanjutan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Instruksi Presiden (Inpres) dan 

Peraturan Menteri (PerMen). Berikut ini adalah uraian singkat dari beberapa regulasi tersebut.  

1. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut diatur dalam PP No. 71 Tahun 2014, 

sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut. Pada peraturan ini ditetapkan bahwa sedikitnya 30% dari KHG memiliki 

fungsi lindung ekosistem gambut dengan letaknya dimulai dari satu atau lebih puncak 

kubah gambut (PerMen Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK No. P.10/MENLHK/SETJEN/ 

KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut 

Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut). Pada kawasan fungsi lindung terdapat gambut 

dengan ketebalan tiga meter atau lebih, plasma nutfah spesifik dan/atau endemik, spesies 

yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau ekosistem gambut 

yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang 

wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi. 

Selanjutnya panduan mengenai penyusunan, penetapan dan perubahan rencana 

perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, serta pemantauan, evaluasi dan 

pembiayaan diatur dalam Permen LHK RI No, P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 

Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Perlindungan Dan 

Pengelolaan Ekosistem Gambut. Terdapat tiga tahapan yang diatur pada PerMen ini, 

meliputi pengumpulan data (spasial dan non spasial), pengolahan data (tumpang susun 

peta dan harmonisasi peta) dan analisa data yang memuat informasi arah kebijakan, 

strategi, program dan kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan target dari perlindungan dan 

pengelolaan ekosistem gambut. 

Pada PP No. 57 Tahun 2016 juga terdapat larangan kegiatan yang dinilai berpotensi 

menimbulkan kerusakan ekosistem gambut (termasuk di dalamnya adalah pembukaan lahan 

baru sebelum ditetapkannya pengelompokkan wilayah dengan fungsi lindung dan fungsi 
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budidaya, pembuatan saluran drainase, dan pembakaran lahan). Kegiatan yang terlanjur 

dilakukan dan dinilai telah merusak ekosistem gambut diwajibkan melakukan pemulihan 

diantaranya dengan cara suksesi alami, rehabilitasi, restorasi (pembasahan gambut atau 

penerapan budidaya berdasarkan kearifan lokal). 

Pemulihan fungsi ekosistem gambut diatur dalam Permen LHK No. 

P.16/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi 

Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 338). Permen 

ini berisi acuan teknis mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian pemulihan 

fungsi ekosistem bagi para pemangku kepentingan diantaranya pemerintahan pusat, 

pemerintahan daerah dan masyarakat baik penanggung jawab usaha atau masyarakat 

hukum adat, yang didasarkan status perizinan lahan gambut yang rusak. 

2. Penundaan dan Penghentian Pemberian Izin Baru  

Moratorium atau penundaan pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan 

gambut (hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan area penggunaan lain 

sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru) ditetapkan mulai dari 

tahun 2011 melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011. 

Moratorium diatur dalam revisi setiap enam bulan. Revisi dilakukan hingga perpanjangan 

penundaan pemberian izin pada INPRES RI No. 6 Tahun 2017. Setelah lima belas revisi, 

untuk selanjutnya penundaan izin diubah menjadi penghentian izin baru pada hutan 

primer dan lahan gambut diatur dalam Inpres RI No. 5 Tahun 2019.  

Inpres ditujukan kepada Menteri LHK, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Menteri 

Pertanian dan Menteri PUPR, Kepala BIG, Gubernur, dan Bupati/Walikota, secara 

keseluruhan untuk menghentikan penerbitan izin baru hutan primer dan lahan gambut. 

Instruksi termasuk menghentikan penerbitan hak atas tanah (hak guna usaha dan hak 

pakai), menghentikan izin pertanian dan usaha perkebunan baru dan menghentikan 

rekomendasi dan izin lokasi baru oleh pejabat daerah (provinsi dan kabupaten) 

berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru. 

3. Perhutanan sosial 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial mengatur bahwa 

dalam rangka mendukung perekonomian, masyarakat diberikan izin secara legal dalam 

memanfaatkan hutan. Secara khusus, perhutanan sosial ekosistem gambut diatur dalam 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.37/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut. 

Sistem perhutanan sosial dilaksanakan pada kawasan hutan negara, hutan hak dan hutan 
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adat oleh masyarakat dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), 

Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Adat, dan Kemitraan 

Kehutanan.  Permen perhutanan sosial pada ekosistem gambut mengatur pemanfaatan 

melalui fungsi lindung dan fungsi budidaya dari ekosistem gambut berdasarkan peta 

fungsi Ekosistem Gambut Nasional, peta hidrotopografi kawasan hidrologis gambut, peta 

indikatif penghentian pemberian izin baru dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut (RPPEG). 

Fungsi budidaya ekosistem gambut yang dilakukan pada hutan produksi berdasarkan 

Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan 

(IUPHKm) dan Kemitraan Kehutanan diantaranya termasuk pemanfaatan kawasan, jasa 

lingkungan, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu. Sedangkan pemanfaatan 

berdasarkan Hutan Adat sama dengan HPHD dengan tambahan pemanfaatan hasil hutan 

kayu. 

Fungsi lindung dilakukan berdasarkan HPHD, IUPHKm, Kemitraan Kehutanan dan Hutan 

Adat di kawasan hutan produksi atau hutan lindung, termasuk pemanfaatan kawasan, 

jasa lingkungan, tanaman kehidupan untuk kebutuhan pangan dengan varietas yang 

adaptif dengan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut; dan/atau pemungutan hasil hutan 

bukan kayu.  

Selanjutnya, kriteria jenis kegiatan pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan/atau 

pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam ekosistem gambut juga telah diatur dalam 

permen P.37/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 Tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem 

Gambut. Ketentuan jenis kegiatan baik fungsi lindung maupun fungsi budidaya 

ditentukan sesuai dengan sistem pengelolaan (HPDH, IUPHKm, Kemitraan Kehutanan 

atau Hutan Adat) pada hutan produksi atau hutan lindung. Selain itu, dalam 

memanfaatkan hutan gambut dalam sistem perhutanan sosial, terdapat pelarangan bagi 

masyarakat untuk membuka lahan baru dengan land clearing atau clear cutting, 

membuat kanal dan saluran drainase, membakar hutan, atau kegiatan lain yang merusak 

fungsi utama ekosistem gambut. Perhutanan sosial juga menetapkan bahwa 

pembiayaan kegiatan perhutanan sosial dapat dialokasikan dari APBN, APBD, pinjaman 

pembiayaan pembangunan hutan, dana desa, dana rehabilitasi hutan dan lahan; 

dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan.  
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1.2.2 Praktek Pengembangan Ekonomi Hijau pada Lanskap Gambut 

Upaya pengembangan kegiatan ekonomi di wilayah gambut yang mampu mengintegrasikan 

semua prinsip ekonomi hijau seperti yang telah dirumuskan sebelumnya merupakan hal ideal 

yang perlu selalu diupayakan implementasinya. Perwujudan hal ini tidaklah mudah serta 

memerlukan proses yang terarah. Berhubungan dengan paparan praktek pengembangan 

ekonomi hijau di wilayah gambut, secara garis besar dapat dimunculkan dua kategori 

implementasinya sebagai berikut:  

1. Kategori pertama adalah praktek ekonomi yang mampu menghadirkan keseluruhan 

prinsip ekonomi hijau di lahan gambut 

2. Kategori kedua masih ditandai oleh sulitnya memadukan keseluruhan prinsip yang ada 

serta diperlukan upaya perbaikan yang konsisten untuk menuju kondisi ideal yang 

diinginkan.  

Untuk kategori pertama, beberapa bentuk kegiatan ekonomi telah dilakukan di beberapa 

wilayah gambut di Indonesia yang dapat dimasukkan dalam kategori ini. Lima prinsip yang 

ditawarkan pada buku ini seperti pada uraian sub bab 1.1.3 rendahnya emisi karbon dan 

resiko kebakaran, terbukanya peluang penghasilan bagi masyarakat lokal, pemanfaatan 

hasil yang berkelanjutan, serta tanpa melibatkan konversi hutan, mampu dihadirkan dalam 

kegiatan tersebut. Kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kategori ini terutama adalah 

kegiatan ekonomi non ekstraktif seperti ekowisata. Ekowisata di wilayah gambut telah 

dikembangkan di beberapa kawasan konservasi dengan jangkauan pengunjung hingga dari 

mancanegara. Kegiatan seperti ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan di wilayah 

gambut lainya hingga tingkat hutan desa, meskipun dengan level daya tarik dan kunjungan 

yang berbeda. Kegiatan non ekstraktif lainnya adalah pengembangan skema Payment for 

Ecosystem Services (PES), terutama untuk jasa ekosistem gambut yang memiliki jangkauan 

penerima manfaat yang luas seperti jasa penyerapan dan penyimpanan karbon. 

Implementasi PES gambut ini sangat memungkinkan untuk diintegrasikan dengan beberapa 

program pemerintah tentang insentif bagi pelestarian lingkungan. Kegiatan ekonomi 

lainnya adalah budidaya di lahan gambut yang memungkinkan dilakukan dengan menjaga 

wilayah gambut tetap dalam kondisi basah. Termasuk dalam kategori ini antara lain adalah 

penyadapan getah jelutung di hutan alam, budidaya jelutung, budidaya rotan, budidaya 

Sagu, budidaya lebah madu, budidaya ikan rawa serta peternakan kerbau rawa. Uraian 

lebih lanjut tentang beberapa kegiatan ekonomi dalam kategori ini akan diberikan di bab 

tersendiri dari buku ini. 
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Sedangkan untuk kategori kedua, ada beberapa prinsip yang masih sulit diwujudkan, 

terutama berkaitan dengan keharusan mempertahankan tingkat kebasahan gambut untuk 

mengkondisikan rendahnya emisi karbon dan resiko kebakaran. Dalam kategori ini, tata 

kelola air gambut masih harus dilakukan untuk menunjang keberhasilan pertumbuhan 

tanaman budidaya, namun dengan tinggi muka air yang tidak terlalu dalam (kurang dari 40 

cm). Dengan kondisi seperti ini, emisi karbon dari dekomposisi gambut akan terus 

berlangsung, namun dengan laju emisi yang relatif rendah (kurang dari sekitar 7 ton 

C/ha/tahun). Beberapa kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah 

budidaya padi, budidaya nanas, budidaya kopi dan budidaya pinang. Uraian lebih lanjut 

tentang beberapa kegiatan budidaya ini juga akan diberikan di bab lainnya dari buku ini. 

1.2.3 Tantangan Implementasi 

Pengembangan ekonomi hijau lanskap gambut memerlukan upaya yang terarah dan 

konsisten, mengingat tantangan implementasinya yang tidak sederhana. Keterlanjuran 

pemanfaatan sumberdaya gambut, terutama deforestasi dan pengeringan lahan gambut, 

terjadi di berbagai wilayah gambut di Indonesia. Tantangan ini cukup kompleks, baik 

berkaitan dengan aspek kebijakan dan penegakkan aturan, karakteristik pemulihan gambut, 

kecenderungan praktik ekonomi dengan orientasi keuntungan jangka pendek, kesadaran 

pelestarian gambut, karakteristik pasar yang tidak selalu ramah terhadap hasil budidaya 

lahan gambut, maupun faktor alam yang berkontribusi pada tingginya resiko kebakaran. 

Berikut ini lebih lanjut akan diuraikan secara ringkas beberapa tantangan implementasi 

tersebut. 

1.  Implementasi kebijakan dan penegakan aturan 

Aspek penting dari sebuah kebijakan dan regulasi bukan saja pada ketepatan 

perumusannya, tapi yang lebih menentukan adalah efektivitas penerapan dan 

penegakannya. Beberapa regulasi yang selaras dengan upaya perwujudan ekonomi 

hijau lanskap gambut telah ditetapkan, diantaranya mencakup regulasi tentang 

keharusan penetapan gambut dengan karakteristik tertentu sebagai kawasan gambut 

dengan fungsi lindung, ketentuan drainase pada areal gambut dengan fungsi budidaya, 

keharusan melakukan pemulihan dari kegiatan yang beresiko  merusak ekosistem 

gambut serta penghentian izin baru pembukaan lahan gambut. Keterbatasan sumber 

daya manusia, dan beragam kendala lainnya.  
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2.  Karakteristik pemulihan gambut 

Upaya pengembangan ekonomi hijau lanskap gambut dengan produktivitas yang tinggi 

perlu ditunjang kapasitas ekosistem gambut yang senantiasa terjaga dalam menunjang 

kegiatan tersebut. Kondisi seperti ini cukup sulit direalisasikan pada areal gambut yang 

telah terdegradasi, salah satunya berkaitan dengan karakteristik pemulihan ekosistem 

gambut. Beberapa aspek seperti pembasahan dan peningkatan laju penyerapan karbon 

cukup memungkinkan untuk dipulihkan, namun untuk beberapa aspek lainnya seperti 

penurunan muka tanah dan hilangnya lapisan gambut cukup sulit untuk dapat 

dipulihkan. Dengan level dan sebaran degradasi gambut yang terjadi saat ini, 

karakteristik pemulihan gambut seperti ini akan menjadi tantangan penting yang harus 

dihadapi dalam upaya perbaikan kapasitas ekosistem gambut dalam menunjang 

berbagai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. 

3. Daya dukung pasar 

Jaminan ketersediaan pasar dan keterserapan hasil budidaya di lahan gambut yang 

ramah lingkungan merupakan salah satu aspek kunci bagi keberlangsungan 

implementasi ekonomi hijau di lahan gambut. Pola pilihan masyarakat terkait komoditas 

yang dibudidayakan sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan pasar. Hal ini sangat 

berpotensi memunculkan ketidaktertarikan masyarakat untuk mengembangakan 

aktivitas ekonomi yang ramah gambut, seperti budidaya jelutung misalnya, ketika tidak 

tersedia pasar yang layak untuk produk tersebut. Daya dukung pasar juga dipengaruhi 

oleh aksesibilitas serta kondisi sarana dan prasarana transportasi untuk kelancaran 

pemasaran hasil budidaya. Di banyak wilayah gambut di Indonesia hal ini masih menjadi 

salah satu permasalahan yang tidak mudah penanganannya. 

4.  Ancaman kebakaran lahan gambut 

Salah satu prinsip pengembangan ekonomi hijau di lahan gambut yang telah dipaparkan 

sebelumnya adalah rendahnya resiko kebakaran. Untuk gambut di Indonesia, dengan 

kondisi degradasi yang telah terjadi beserta praktek budidaya yang tetap mengharuskan 

drainase intensif, ancaman kebakaran masih mengkhawatirkan di setiap musim 

kemarau. Ancaman ini diperkuat dengan pola perubahan iklim dimana dalam waktu 

tertentu terjadi anomali dengan musim kemarau yang lebih panjang dan lebih panas (el 

nino). Dalam beberapa tahun terjadinya el nino di Indonesia selalu disertai dengan 

terjadinya kebakaran gambut yang cukup luas terutama di Kalimantan dan Sumatra. 

Kondisi ini menjadi tantangan yang sangat berat untuk dapat mewujudkan sebuah pola 

pemanfaatan gambut yang lebih tahan terhadap risiko kebakaran.  
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1.3 Tindak Lanjut 

Terwujudnya pola pemanfaatan sumberdaya gambut yang mampu mengintegrasikan 

prinsip-prinsip ekonomi hijau memerlukan strategi implementasi yang terarah, dengan 

target capaian yang jelas, disertai konsistensi dalam pengupayaannya. Perwujudan hal ini 

tidak dapat dilakukan secara instan. Prioritas program tidak dapat diseragamkan mengingat 

kondisi aktual ekosistem gambut Indonesia yang juga cukup beragam dalam hal tingkat 

degradasi dan tantangan implementasi yang dihadapi. Dengan demikian, pentahapan 

menjadi hal yang krusial untuk dilakukan. 

Dalam jangka panjang, segala bentuk aktivitas ekonomi di lahan gambut harus mampu 

beradaptasi dengan kondisi ideal dari ekosistem gambut yang ditandai dengan kondisi 

keterbasahan yang selalu terjaga. Karenanya, implementasi aktivitas ekonomi di lahan 

gambut harus diupayakan untuk tetap menjaga atau meningkatkan tingkat kebasahan 

gambut. Komitmen Pemerintah melalui beragam terobosan program seperti perluasan 

kegiatan rewetting, perbaikan sarana dan prasarana pedesaan gambut, serta jaminan pasar 

bagi produk ramah gambut, yang ditunjang oleh kesadaran masyarakat untuk 

mempraktekkan aktivitas ekonomi yang menunjang kelestarian gambut, merupakan 

perpaduan ideal yang sangat diharapkan. Strategi ini akan nampak dalam bentuk 

pengembalian semua kawasan gambut dengan kriteria sebagai kawasan lindung untuk 

dikelola dan dikondisikan sebagai kawasan lindung gambut yang sesungguhnya. Beberapa 

aktivitas ekonomi seperti ekowisata dan PES berpeluang besar dikembangkan pada lanskap 

gambut seperti ini. Disamping itu, untuk kawasan gambut dengan karakteristik sebagai 

kawasan budidaya juga diarahkan untuk dapat dikelola dengan pengkondisian lanskap 

gambut yang  terjaga tetap basah. Aktivitas budidaya yang mampu beradaptasi dengan 

kondisi seperti ini seperti budidaya jelutung, madu, Sagu, ikan, kerbau rawa dan beragam 

inovasi kedepannya akan menjadi prioritas untuk dikembangkan.  

Untuk wilayah gambut yang saat ini telah dikembangkan menjadi areal budidaya dengan 

drainase yang cukup intensif (kedalaman drainase lebih dari 40 cm), memang cukup sulit 

untuk langsung diupayakan pengkonversian menuju kondisi implementasi ekonomi hijau 

kategori satu. Diperlukan pentahapan untuk membawa pola budidaya menuju kondisi 

implementasi ekonomi hijau kategori dua, dengan pengaturan tinggi muka air yang relatif 

rendah (kurang dari 40 cm). Pentahapan ini dapat dimulai dengan program konversi 

tanaman budidaya, misalnya dari kelapa dan kelapa sawit menuju budidaya pinang, 

pepohonan hutan, kopi atau nanas dengan pendekatan agroforestry gambut. Program 

konversi seperti ini tidak akan mudah dilakukan tanpa komitmen yang kuat baik dari 
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Masyarakat dan Pemerintah. Juga harus tetap diberikan pemahaman bahwa konversi ini 

merupakan konversi antara, dengan orientasi konversi akhir menuju implementasi ekonomi 

hijau yang ideal di wilayah gambut. Hasil studi Afriyanti (2011) di Jambi mendapatkan 

bahwa pentahapan merupakan upaya yang memungkinkan menuju gambut basah dan 

penyediaan alternatif ekonomi ramah gambut (dengan tidak menghilangkan sumber 

pendapatan utama masyarakat yang sekarang). Efektivitas penerapan strategi serta 

pentahapannya tersebut harus disertai dengan fokus yang kuat dalam menghadapi dan 

mengatasi tantangan implementasi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Tantangan 

tersebut melekat baik pada pemerintah, masyarakat, perusahaan, juga pada kondisi alam, 

sehingga memerlukan keterpaduan gerak dan komitmen bersama dalam menanganinya. 

Tantangan yang ada merupakan tantangan berat, dan keberhasilan menghadapinya 

merupakan sebuah prestasi besar, yang sudah barang tentu diperlukan kerja keras dan 

upaya secara terus menerus untuk mewujudkannya.  
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2.  Restorasi Gambut dan 
Ekonomi Hijau 

Restorasi gambut diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam pengembangan dan 

implementasi ekonomi hijau di Indonesia. Terkait dengan praktik keterlanjuran dalam 

pemanfaatan dan/atau pengelolaan lahan gambut, restorasi gambut hendaknya dilakukan 

dengan mengikutsertakan tahap transisi untuk merubah paradigma masyarakat dan swasta 

dalam melakukan pengelolaan lahan gambut yang lestari. 

2.1 Restorasi Gambut dan Penurunan Emisi  

Kebakaran hutan dan lahan, utamanya di areal gambut,  yang terjadi hampir di setiap el nino 

telah memberikan pembelajaran akan pentingnya upaya restorasigambut. Sebagai langkah 

taktis, pemerintah menerbitkan PP No. 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut, yang kemudian direvisi melalui Peraturan Pemerintah No. 57/2016. PP  

tersebut mengatur tata kelola gambut dengan berbasis pada Kesatuan Hidrologis Gambut 

(KHG) serta mewajibkan Menteri terkait untuk menetapkan paling sedikit 30% dari seluruh 

luas KHG yang utamanya terletak di puncak kubah gambut dan sekitarnya sebagai kawasan 

yang memiliki fungsi lindung Ekosistem gambut.  PP 57/2016 juga mengatur tinggi muka air 

pada lahan budidaya, dengan kedalaman maksimal -0,4 meter untuk mengurangi kerentanan 

terhadap resiko kebakaran.  

Untuk mempercepat upaya restorasi gambut, pemerintah membentuk Badan Restorasi 

Gambut (BRG) pada tahun 2016 dengan mandat merestorasi gambut di 7 provinsi prioritas: 

Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan 

Papua. Luas target restorasi BRG di 7 provinsi tersebut adalah seluas 2.492.523 hektar, terdiri 

atas 684.638 hektar kawasan lindung, 1.410.926 hektar kawasan budidaya berizin, dan 

396.945 hektar kawasan budidaya tak berizin (Renstra BRG, 2016). Luasan area prioritas yang 

harus direstorasi ini berada pada 84 KHG yang terletak di 57 Kabupaten. 
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Restorasi gambut dilakukan oleh BRG dengan menerapkan prinsip 3R: rewetting, 

revegetation, dan revitalization of livelihood. Rewetting mengacu pada upaya untuk 

mengembalikan tinggi muka air gambut melalui pembuatan sekat kanal. Revegetation 

mengacu pada penanaman vegetasi untuk pemulihan ekosistem gambut. Revitalization 

mengacu kepada pemulihan dan peningkatan mata pencaharian dan kesejahteraan 

masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar lahan gambut melalui kegiatan pertanian 

yang berkelanjutan dan/atau usaha jasa lingkungan. Penerapan prinsip 3R ini diharapkan 

dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengembalikan dan/atau meningkatkan kualitas 

ekosistem lahan gambut, serta memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat lokal. 

Penurunan emisi rumah kaca telah diestimasi oleh BRG melalui penyusunan Tingkat Rujukan 

(RL – Reference Level) yang berfungsi untuk menduga penurunan emisi gas rumah kaca dari 

upaya 3R (BRG, 2018). RL disusun dengan menggunakan data historis selama periode 2006-

2015 berdasarkan aktivitas perubahan tutupan vegetasi pada hutan dan lahan gambut, 

dekomposisi lahan gambut yang telah terdeforestasi dan tergradasi, pembuatan kanal, serta 

kebakaran hutan.  

Pada tahun 2020, BRG dan mitra melakukan penelitian pendugaan penurunan emisi gas 

rumah kaca pasca intervensi restorasi. Hasilnya, pada wilayah prioritas restorasi seluas 12,6 

juta hektar dari tahun 2016 sampai tahun 2019 menunjukkan adanya penurunan emisi 

sebesar 300,87 Mt CO2e. Kontribusi terbesar terhadap penurunan emisi ini diberikan oleh 

penurunan emisi dari kebakaran lahan  179,18 Mt CO2e diikuti perubahan tutupan lahan 

sebesar 102,19 Mt CO2e, emisi dari dekomposisi sebesar 23,81 Mt CO2e, dan emisi dari 

pembuatan kanal sebesar 4,19 Mt CO2e. Sedangkan untuk wilayah target restorasi (2,27 juta 

hektar), total penurunan emisi sebesar 181,27 Mt CO2e, dengan kontribusi emisi kebakaran 

(96 Mt CO2e), emisi tutupan lahan (52,75 Mt CO2e), emisi dekomposisi gambut (34,03 Mt 

CO2e), emisi dari kanal (1,50 Mt CO2e) (Boer et al., 2020). Perlu kolaborasi lebih lanjut untuk 

menghitung kontribusi penurunan emisi dari kegiatan restorasi terhadap target penurunan 

emisi nasional (26 % tanpa bantuan asing, dan 41% dengan bantuan asing).  

Upaya pengurangan emisi yang dilakukan masyarakat melalui restorasi, budidaya ramah 

gambut, dan perlindungan kawasan gambut  harus dihargai dengan setimpal. Penghargaan 

ini dapat mencegah tata kelola ekosistem yang keliru dan memastikan upaya perlindungan 

biodiversitas (Wichmann et al., 2016). Dengan ini maka kegiatan restorasi, budidaya ramah 

gambut, dan perlindungan kawasan dapat dibiayai secara mandiri. Tak hanya itu, komoditas-

komoditas yang dihasilkan secara ramah gambut harus dihargai lebih tinggi, atau bila perlu 

disubsidi mengingat memberikan jasa ekosistem.  
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2.2 Restorasi Gambut dan Konservasi Ekosistem  

Restorasi gambut telah menjadi prioritas global yang masuk ke dalam tujuan 13 dan 15 dari 

SDG 2030. Tujuan ke-13 Penanganan Perubahan Iklim. Tujuan 15 dari SDG secara spesifik 

menjelaskan pentingnya mengelola hutan secara berkelanjutan, mencegah perubahan lahan 

menjadi gurun, mencegah dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan 

keanekaragaman hayati. Hal ini juga selaras dengan hasil pertemuan tahunan PBB di New 

York pada tanggal 1 Maret 2019 yang mendeklarasikan tahun 2021-2030 sebagai Dekade 

Restorasi Ekosistem PBB1 dengan target global restaorasi 350 juta hektar lahan terdegradasi 

pada tahun 2030.  

Ekosistem gambut memiliki fungsi penyimpanan dan pengaturan air untuk mendukung 

kelangsungan makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalam dan disekitarnya. 

Menurut Takahashi (dalam Osaki et al., 2016), gambut di Kalimantan menyimpan air sebesar 

95% dari volume gambut dalam kondisi jenuh air. Ketika musim kemarau datang, volume air 

berkurang menjadi sekitar 25%. Dengan asumsi 95%, maka kapasitas retensi air oleh gambut 

di Indonesia adalah 1100 miliar kubik meter. Sebagai perbandingan, total kapasitas reservoir 

di Jepang adalah 20.4 miliar kubik meter. Perbandingan lain adalah bendungan terbesar di 

Indonesia, Bendungan Jatiluhur, hanya mampu menampung volume air sekitar 2.5 miliar 

kubik meter. Jumlah air yang begitu besar yang terkandung dalam gambut mengindikasikan 

bahwa kerusakan pada gambut dapat mengakibatkan dampak ekologis dalam skala regional, 

bahkan global. Kerusakan ekosistem gambut, terutama pada kubah gambut, dapat 

mengakibatkan berkurangnya kapasitas penyimpanan dan pengaturan air yang dapat 

mengakibatkan krisis air di musim kemarau dan/atau banjir di musim penghujan.  

Rawa gambut tropis sangat kaya akan biodiversitas. Sekitar 45% mamalia dan 33% spesies 

burung yang terekam pada gambut tropis tercatat dalam daftar merah IUCN; sebagian hampir 

terancam atau lebih buruk, termasuk spesies penting seperti orangutan (Pongo spp.), Owa 

(Hylobatidae), Harimau (Panthera tigris), Macan Dahan (Neofelis diadi), Bangau Rawa 

(Ciconia stormi) (Posa et al., 2011).  Sejak 1993 telah direkam lebih dari 1100 spesies potensial 

di hutan Sebangau, yang terdiri atas 215 spesies kayu, 92 spesies tanaman non-kayu, 72 

spesies semut, 66 spesies kupu-kupu, 297 spesies laba-laba, 41 spesies capung, 55 spesies 

ikan, 11 spesies amfibi, 46 spesies reptil, 172 spesies burung, dan 65 spesies mamalia 

(Thornton et al., 2018). Dari semua daftar spesies ini, 46 spesies terancam secara global, dan 

59 spesies sudah dilindungi di Indonesia (Husson, 2018). Giesen telah mendokumentasikan 

1441 spesies tanaman tingkat tinggi pada lahan gambut di Asia Tenggara yang memiliki fungsi 

sebagai tanaman obat-obatan, kayu-kayuan dan lain-lain (Giesen et al., 2018, Giesen, 2013).  

 
1 https://www.decadeonrestoration.org/ 
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Gambar 2-1 Jumlah spesies flora hutan rawa gambut yang teridentifikasi jenis dan 

kegunaannya (Giessen, 2013) 

Restorasi gambut yang dilakukan oleh BRG melalui 3R memiliki tujuan untuk mengembalikan 

fungsi ekosistem gambut, termasuk di dalamnya adalah fungsi hidrologi dan biodiversitas. 

Hal ini dilakukan melalui implementasi kegiatan restorasi yang menggabungkan 

rehabilitasi/reboisasi lahan dan rewetting (pembasahan lahan). Kegiatan 

rehabilitasi/reboisasi dilakukan untuk mengembalikan keragaman jenis vegetasi, sedangkan 

pembasahan lahan gambut melalui pembangunan dam (penyekatan kanal) dilakukan untuk 

mencegah atau mengurangi laju air keluar dari kubah gambut.  
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Hasil dari penelitian rewetting selama periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa 

penyekatan kanal mampu membasahi lahan hingga jarak 400 meter ke arah hulu dan sekitar 

170 meter tegak lurus dari kanal (Sutikno et al., 2019).  Sekat kanal juga memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas peningkatan air. Hal ini dibuktikan 

melalui peningkatan debit air setelah sekat kanal dibangun. Sebagai contoh, perbedaan 

inflow dan outflow di Kanal Katung, Kecamatan Kumpeh, Provinsi Jambi teramati mencapai 3 

kali lipat (38.082 liter per detik inflow, 12.997 liter per detik outflow) (Aswandi et al., 2018). 

Hasil dari penelitian Revegetasi menunjukkan bahwa ada banyak spesies-spesies asli gambut 

yang dapat dikembangkan. Pemulihan lahan gambut terbukti dapat dilakukan dengan hasil 

yang baik, namun dengan catatan bahwa upaya pertumbuhan memerlukan bantuan, 

terutama penjagaan agar tidak terjadi kebakaran (Setyawati et al., 2020). Contoh dari 

kegiatan revegetasi dengan menggunakan spesies-spesies asli gambut ini dapat ditemui di 

KDHTK Tumbang Nusa, Kalimantan Tengah dan lokasi-lokasi restorasi dan penelitian restorasi 

seperti Tanjung Leban (Riau), HLG Londerang, Liang Anggang (Kalimantan Selatan), beberapa 

desa di KHG Pulau Tebing Tinggi, dan lain-lain (secara lengkap diulas dalam Gunawan et al 

(2020)).   

Sebagai contoh spesifik lain, di Hutan Lindung Gambut Londerang, dilakukan penanaman lima 

spesies asli gambut, yaitu pasir-pasir, jelutung rawa, balangeran, bira, dan pulai. Tanaman-

tanaman ini menunjukkan kinerja pertumbuhan yang baik, dengan tingkat kelangsungan 

hidup berturut-turut 80%, 76%, 94%, 78%, dan 81% (Lisnawati, 2018). Kegiatan revegetasi 

juga dilakukan di sekitar sekat kanal, dengan tujuan membentuk sekat alamiah, bila tanaman 

telah bertumbuh besar. Keberadaan benih dan tegakan spesies asli gambut merupakan suatu 

indikator penting bagi tingkat degradasi gambut (Setyawati et al., 2020).  

2.3 Restorasi Gambut dan Ekonomi Hijau  

Riset aksi terkait dengan pengembangan dan pengelolaan lahan gambut ramah lingkungan 

telah dilakukan oleh BRG selama 5 tahun terakhir (2015 - 2020). Riset aksi tersebut dilakukan 

dalam kerangka budidaya ramah gambut di sektor pertanian, peternakan, perikanan, kebun 

campur, dan perhutanan dengan melibatkan masyarakat lokal. Budidaya ramah gambut 

bukanlah budidaya ekspansif yang tanpa batas, melainkan budidaya yang memahami fungsi 

dari kawasan. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang dapat tumbuh dan 

berkembang pada lahan gambut yang tergenang. Pemilihan komoditas dan business model 

juga dilakukan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan ketersediaan pasar, untuk 

menjamin bahwa produk yang diusahakan dapat diserap oleh pasar dan dapat memberikan 

manfaat ekonomi.  
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Business model untuk lahan gambut hendaknya disusun dengan mempertimbangkan 

kerangka jasa ekosistem yang dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesadaran 

mengenai arti penting ekosistem gambut. Valuasi jasa ekosistem gambut dapat 

memberikan uraian terkait dengan biaya dan manfaat dari berbagai pilihan pengelolaan 

dan kebijakan untuk mendukung penyusunan strategi terbaik dalam peningkatan 

pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan ekonomi. Konsep valuasi jasa ekosistem 

dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman tentang ketergantungan kita 

pada jasa ekosistem gambut.  Keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem diharapkan untuk 

dapat diarusutamakan ke dalam kebijakan sektor lain dan memberikan argumen tambahan 

untuk upaya konservasi dan restorasi lebih jauh. Hal ini diharapkan menjadi pendorong 

dalam pengambilan keputusan terkait dengan pertukaran antar kebutuhan manusia di 

bidang ekonomi dan pangan dengan kepentingan untuk menjaga kapasitas biosfer dalam 

menyediakan barang dan jasa dalam jangka panjang (Foley et al. 2005). 

Ada begitu luas  lahan gambut yang harus direstorasi. Oleh karena itu, penting 

menggandeng semua pihak untuk secara mandiri melaksanakan restorasinya masing-

masing, jika dapat bahkan mengupayakan perekonomian dari upaya restorasi.  

Skema ekonomi hijau dari restorasi gambut dan perlindungan ekosistem dapat dilakukan 

dengan mengikutsertakan para pihak, baik secara mandiri atau dalam kerangka kemitraan, 

pada beberapa tingkat. Pada skala swasta, perusahaan secara mandiri dapat mengajukan 

Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu untuk Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), seperti 

yang telah dilakukan oleh PT Rimba Makmur Utama di KHG Katingan-Mentaya dan PT Rimba 

Raya Conservation di Kabupaten Seruyan, keduanya di Provinsi Kalimantan Tengah. Baik 

dalam skema desa, maupun dalam skema perusahaan, keduanya memanfaatkan imbal hasil 

yang didapat untuk melindungi gambut dan mengembangkan budidaya ramah gambut di 

sekitar area perlindungan. Tujuannya untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan, 

sekaligus memberikan nilai tambah dalam komoditas-komoditas ramah gambut yang 

dihasilkan.  

Sebagai contoh pada tingkat tapak, telah dilakukan di Hutan Bujang Raba, Kabupaten 

Bungo, Provinsi Jambi.  Desa-desa di sekitar hutan ini berhasil meraih imbal hasil dari upaya 

restorasi dan perlindungan ekosistem yang dilakukan, meskipun bukan ekosistem gambut. 

Walaupun mekanisme ini tidak di lahan gambut, tetapi contoh dari sini dapat terus 

dikembangkan. Ke depannya, Desa Peduli Gambut (DPG) dapat menjadi proyek replikasi 

dari skema ini. Kegiatan pembekalan dan pendampingan yang telah dilakukan BRG pada 

DPG dapat menjadi modal dari pengembangan konsep pembayaran jasa ekosistem berbasis 

desa. Pengembangan pasar akan produk-produk yang dihasilkan dari plot restorasi, yang 
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menjadi etalase sukses restorasi, akan menarik minat dan part isipasi masyarakat serta 

perluasan upaya teknisnya. Sebagian besar dari plot restorasi ini berada di DPG yang telah 

memiliki Hutan Desa dengan batas dan legalitas yang jelas. Beberapa DPG bahkan telah 

memiliki struktur kelembagaan yang baik, misal berupa BUMDES, KPHD, Kelompok Tani, 

Kelompok Masyarakat, Regu Pemadam Kebakaran Gambut, dan lain sebagainya. 

Pengembangan bisnis jasa ekosistem dapat menjadi pilihan yang mampu memayungi 

budidaya ramah gambut di sekitar Hutan Desa. Melalui skema ini, maka upaya menaikkan 

tinggi muka air pada lahan gambut melalui penyekatan, upaya revegetasi melalui 

penanaman spesies asli gambut, dan upaya meningkatkan penghidupan masyarakat di 

sekitar gambut melalui budidaya ramah gambut, akan bernilai semakin tinggi. 

Pengembangan bisnis jasa ekosistem di hutan desa, dengan berbasiskan ekonomi hijau, 

perlu mendapatkan dukungan baik dari sisi agronomi yang baik dan berkelanjutan hingga 

pengolahan pasca panen dan pasar. Dukungan ini akan mengubah arah dan persepsi 

masyarakat tentang pengelolaan lahan gambut menuju ke pengelolaan yang ramah 

lingkungan dan berkelanjutan.  
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3.  Jasa Ekosistem Gambut 

Ekosistem yang berjasa menjaga kebahagiaan umat manusia, menjaganya sebenarnya 

memberikan nilai atau harga yang tak terhingga untuk kesejahteraan umat manusia inter dan 

antar generasi. 

3.1 Jasa Ekosistem  

Istilah jasa ekosistem (ecosystem services) mulai digunakan pada akhir tahun 1970-an sebagai 

alat komunikasi untuk meningkatkan pemahaman tentang saling ketergantungan antara 

masyarakat dan alam (Gómez-Baggethun et al. 2010), Jasa lingkungan kemudian secara luas 

dikenal sebagai konsep yang dapat digunakan untuk mengkaji manfaat yang terima oleh 

manusia dari ekosistem (MEA, 2005). Konsep jasa lingkungan ini secara luas didefinisikan 

sebagai kontribusi dari ekosistem ke ekonomi dan kegiatan manusia lainnya (TEEB, 2010; UN et 

al., 2013, Haines-young & Potschin, 2013).  Pendekatan Penilaian Milenium (MEA 2005), 

mengelompokkan jasa ekosistem ke dalam empat kelompom besar: 

1. Jasa Penyediaan/ Provisioning 

Jasa penyediaan berkaitan dengan penyediaan material bio-massa dan energi oleh 

ekosistem, seperti makanan dan material lainnya yang berbasis biomass.  

2. Jasa Pengaturan/ Regulating 

Berkaitan dengan pemeliharaan kondisi lingkungan, seperti pengaturan iklim 

pengaturan aliran air, polinasi atau pembuahan tanaman, penyerapan karbon, 

pengaturan kesuburan tanah, pengaturan pertumbuhan tanaman, dan lainnya.   

3. Jasa Kebudayaan/ Cultural: 

Berkaitan dengan pemberian manfaat non material terkait dengan pengalaman estetika, 

ilmu pengetahuan, spiritual, dan budaya. 

4. Jasa Pendukung / Supporting: 

Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan proses-proses alami yang memiliki 

peran penting untuk mendukung ekosistem dalam memberikan jasa penyediaan, jasa 

pengaturan dan jasa kebudayaan.  Termasuk di dalamnya adalah biodiversitas, ruang 

hidup atau habitat, formasi tanah, dan produksi utama (primary production). 
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Studi-studi jasa ekosistem telah banyak mengungkapkan kebutuhan manusia akan barang dan 

jasa yang baik secara langsung maupun tidak langsung diberikan oleh ekosistem serta dampak 

dari kegiatan manusia terhadap perubahan kemampuan ekosistem dalam menyediakan barang 

dan jasa tersebut. Manfaat dari jasa lingkungan ini bukan hanya merupakan fungsi dari 

perubahan ekosistem, tetapi juga fungsi dari sistem sosial-ekonomi (misal: sistem 

pemerintahan, pasar dan penggunaan lahan, baik formal maupun informal). Perubahan dari 

sistem sosial-ekonomi akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perspektif manusia 

dalam mengelola ekosistem, yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh pada 

kemampuan ekosistem dalam menyediakan jasa ekosistem.  

Penilaian jasa ekosistem biasanya dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan nilai 

fisik dan nilai moneter dari jasa ekosistem. Informasi mengenai nilai fisik dan moneter ini sangat 

diperlukan dalam penyusunan rencana pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan, seperti yang 

tertuang dalam konsep ekonomi hijau. Nilai fisik dan nilai moneter dari jasa ekosistem akan 

memberikan gambaran mengenai produk-produk atau jasa-jasa ekosistem yang dapat menjadi 

komoditas penting untuk dikembangkan dalam kerangka ekonomi hijau. Selanjutnya, penilaian 

moneter atau valuasi ekonomi dari jasa-jasa ekosistem dapat dilanjutkan dengan pengkajian 

penerima manfaat dari pengusahaan jasa ekosistem termaksud. Hal ini dilakukan untuk melihat 

aliran manfaat yang diperoleh dari pengusahaan jasa lingkungan, yang selanjutnya akan 

menjadi informasi dalam penyusunan pengelolaan ekosistem terpadu (dengan mengutamakan 

masyarakat lokal sebagai penerima manfaat dari pengusahaan jasa ekosistem). 

3.1.1 Jasa Ekosistem Gambut  

Ekosistem gambut memiliki karakteristik yang unik yang tidak ditemui di ekosistem lainnya. 

Ekosistem gambut memilki fungsi untuk penyediaan jasa provisi (berupa bahan pangan, bahan 

kayu, dan obat-obatan), jasa pengaturan (terutama adalah jasa pengaturan aliran dan 

penyediaan air dan pengaturan iklim melalui penyerapan karbon), jasa kebudayaan (terutama 

dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, pengalaman estetika dan budaya) serta jasa 

pendukung (biodiversitas dan habitat species-species penting). Ekosistem hutan gambut di 

Indonesia telah dikenal sebagai rumah dari species-species yang dilindungi (masuk dalam red 

list IUCN), salah satunya adalah orang-utan.  
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Gambar 3-1 Ilustrasi Jasa Ekosistem di gambut 

Valuasi dari jasa ekosistem gambut telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Hasil dari valuasi 

ini memberikan gambaran mengenai kisaran nilai fisik dari berbagai tipe jasa ekosistem gambut, 

baik yang masuk ke dalam kategori jasa penyedia, jasa pengaturan maupun jasa budaya. 

Gambaran terkait dengan kisaran nilai phisik dari jasa ekosistem gambut Indonesia dapat dilihat 

pada tabel 3-1 berikut. 

Tabel 3-1 Beberapa contoh kisaran nilai jasa penyedia dari ekosistem gambut Indonesia 

Jenis jasa 
ekosistem 

Tipe jasa ekosistem Kisaran nilai 

Provisioning 
services 

Produksi sagub 800-900 tual/ha/thn 

Produksi kayu jelutunga 588 m3/ha 

Produksi getah jelutunga 3-5 kg/bulan/pohon 

Produksi pinangb 22,5-36 t/ha/thn 

Produksi kelapab 4000-7000 buah/ha/thn 

Produksi nanasb 5000 buah/ha/thn 

Produksi pisang 25-40 ton/ha 

 

 

 

Jasa ekosistem gambut 

Penyedia 

Keragaman hayati 
(Biodiversitas) 

Habitat 

• Ilmu pengetahuan 

• Pengalaman estetika  

• Budaya, Spiritual 

Kebudayaan 

Pengaturan 

• Tata air 

• Iklim 
 

• Bahan pangan  

• Kayu/getah/fiber 

• Obat-obatan Pendukung 
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Jenis jasa 
ekosistem 

Tipe jasa ekosistem Kisaran nilai 

Produksi ikan rawa (berbagai 
jenis seperti sepat, betok, 
gabus, baung, tapa)k 

19-165 ton tangkapan  
29.000 ton dengan budiayak 

Produksi kopib 400 kg/ha/thn 

Produksi purun Belum divaluasi 

Produksi sayurang kubis 7,02 t/h;, cabe hijau 5,44 t/h;, 
tomat 8,62 t/ha; cabe rawit 1,90 t/ha; 
dan bawang 1,69 t/ha 

Produksi hortikulturaf,h,i,j cassava 50 ton/ha; jagung 3,29 ton/ha, 
10,7-16,7 ton/h; padi 2,8-4,3 t/ha 

Regulating 
services 

Penyerapan karbone 5,32 tC/ha/thn 

Penyimpanan karbond 454-3093 tC/ha 

Penyimpanan karbon biomasac 200 tC/ha 

Water regulation penyimpan air 

Cultural services Nature conservation Belum divaluasi (misalnya valuasi 
keanekaragaman hayati) 

Biodiversitas Satwa dan tanaman  

Rekreasi Ekowisata 

a:Karyono (2008) dalam Harun (2015); b:Laporan penelitian kelayakan ekonomi komoditas lokal 

gambut 2020; c:Agus (2004); d:Wahyunto et al. (2003, 2004, 2007); e:Suzuki et al. (1999); f: Seipin 

et al. (2016); g: Chua & Faridah, 1991 dalam Nasrul (2010); h:Andriesse, 1991 dalam Nasrul (2010); 

i: Manti et al. (2001) dalam Nasrul (2010);   j: Driessen (1978) dalam Nasrul (2010); k: penelitian aksi 

BRG-Universitas Sriwijaya, 20177 

3.1.2 Pengembangan Pengelolaan Jasa Ekosistem Gambut   

Pengembangan pengelolaan jasa ekosistem gambut mulai diarusutamakan di Indonesia. 

Pengembangan jasa ekosistem gambut ini utamanya banyak dilakukan untuk jasa penyedia 

yang dihasilkan baik dari ekosistem gambut alam maupun dari kegiatan budidaya pertanian 

ramah gambut yang mengacu pada konsep paludikultur. Implementasi dari kegiatan 3R, 

khususnya rehabilitasi dan revitalisasi, melalui kegiatan penanaman pohon asli gambut yang 

dikombinasikan dengan kegiatan budidaya tanaman hortikultura dan ternak telah 

meningkatkan nilai fisik dari jasa penyedia dari ekosistem gambut. Disamping itu, kegiatan 

peningkatan kapasitas terkait dengan pengolahan pasca panen telah meningkatkan keragaman 

dan nilai tambah dari produk-produk paludikultur yang dihasilkan.  
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Gambar 3-2. Beberapa provisioning service dari gambut dua ikan rawa gambut betok dan gabus (riset 

aksi potensi ikan rawa gambut D4-Unsri, 2017), madu kelulut, biji kopi (foto D4), roasted 

kopi/kopi bubuk liberika (foto media sosial Jhe Ediyanto), pohon Sagu dan tual Sagu (foto 

D4) 
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Pengembangan pengelolaan jasa regulasi, khususnya jasa pengaturan iklim, dari ekosistem 

gambut juga sudah mulai dilakukan di Indonesia oleh beberapa perusahaan dan masyarakat 

lokal melalui bisnis penyerapan dan perdagangan karbon. Saat ini telah ada beberapa 

perusahaan yang telah memiliki ijin konsesi Restorasi Ekosistem untuk penyerapan dan 

perdagangan karbon. Pada tingkat masyarakat, bisnis penyerapan dan perdagangan karbon 

sudah mulai dilakukan oleh satu atau dua hutan desa melalui skema Plan Vivo.  Skema Plan Vivo 

yang menggunakan metode avoid deforestation (mencegah deforestasi/stabilisasi ambang 

minimum deforestasi), reforestasi/aforestasi dan planned deforestation ini cocok untuk 

diterapkan di hutan desa atau hutan-hutan agroforestry skala kecil berbasis masyarakat. Plan 

Vivo juga telah diakui sebagai sistem sertifikasi hutan lestari konteks karbon dalam Peraturan 

Menhut No. P.30/ Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyerapan Emisi dan Deforestasi dan 

Degradasi Hutan (REDD+). Peraturan ini juga mengatur pembagian keuntungan Plan Vivo sesuai 

kesepakatan antara pengembang-implementor-komunitas, yang menjamin masyarakat lokal 

untuk mendapatkan bagi hasil yang sepadan.  

Pengelolaan jasa ekosistem karbon di Indonesia juga telah masuk ke ranah digital, yang 

ditunjukkan dengan adanya perusahaan startup bernama Jejak.in yang digandeng oleh 

UNICORN GOJEK sebagai perantara bagi para pembeli dan penjual jasa karbon. Jejak.in 

membuat aplikasi untuk mencatat carbon footprint perusahaan atau individu dan akan 

menghubungkan ke penyedia jasa carbon offset di suatu tempat (saat ini masih dengan 

sukarela). Fitur Jejak.ini ini dapat diakses oleh pembeli melalui menggunakan aplikasi GOJEK. 

Dana yang terkumpul di Jejak.in inin akan digunakan untuk kegiatan restorasi dan rehabilitasi 

mangrove, khususnya di Jakarta Utara, Demak dan Kota Bontang.  

 

Gambar 3-3. Interface Aplikasi Jejak.in di Gojek untuk carbon offsetting 

(proyek yang dikerjakan saat ini adalah penanaman mangrove) 
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Pengembangan pengelolaan jasa ekosistem gambut Indonesia telah banyak mendapatkan 

pengakuan dari masyarakat luas. Keanekaragaman hayati dari ekosistem gambut Indonesia 

menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik dan wisatawan asing yang ingin 

mendapatkan pengalaman untuk dapat melihat flora dan fauna yang hanya dapat ditemui di 

ekosistem gambut (misal: orang-utan, bekantan, burung-burung gambut, tumbuhan kantong 

semar, dan yang lainnya). Keanekaragaman hayati ini juga menarik minat dari banyak peneliti 

untuk melakukan penelitian dalam hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. 

Untuk masyarakat lokal, keanekaragaman flora dan fauna di ekosistem gambut juga 

memberikan kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk 

kegiatan khusus yang terkait dengan budaya setempat maupun pemenuhan kebutuhan akan 

obat-obatan. Hal ini menunjukkan tingginya nilai jasa budaya dari ekosistem gambut Indonesia. 

 

 

 
Gambar 3-4. Jasa ekosistem gambut dengan aspek pentingnya bagi masyarakat dan penelitian: ilustrasi 

gambar: 1. Masyarakat Siak dalam dengar pendapat dan diseminasi praktik 
pengembangan gaharu, 2. Masyarakat ilmuwan Internasional dan Nasional pada deklarasi 
Jakarta tentang International Peatland Centre sebagai bentuk pentingnya gambut tropis 
bagi Nasional dan Internasional dengan berbagai penelitian, 3. Pentingnya gambut dalam 
simpanan karbon dan air dengan penelitian misalnya kedalaman gambut dan water table, 
4. Memahami keanekaragaman hayati gambut dengan penelitian ekologi, 5. Penelitian di 
gambut sembari berwisata di Taman Nasional Zamrud dan di 6. Taman Nasional Berbak 
(sumber foto: 1,3,4,6-Dian Afriyanti, 2. Haris Gunawan, 5. PSB Universitas Riau) 

1 2 

3 4 

5 6 
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3.2 Peluang dan Tantangan   

Peluang untuk pengembangan pengelolaan jasa ekosistem gambut Indonesia masih terbuka 

luas. Meningkatnya kesadaran masyarakat internasional akan arti penting perlindungan 

lingkungan dan penggunaan produk-produk ramah lingkungan, untuk menggantikan produk-

produk konvensional yang tidak atau kurang ramah lingkungan, menjadi peluang besar dalam 

pengembangan pengelolaan jasa penyedia gambut. Hal ini hendaknya menjadi pemicu untuk 

mengembangkan produk-produk turunan dari paludikultur untuk bisa menjadi produk-produk 

substitusi dari produk-produk konvensional tersebut, baik berupa produk makanan maupun 

non-makanan. Pengembangan ini memerlukan dukungan teknis terkait dengan peningkatan 

produksi dan kualitas bahan baku (produk awal paludilkultur), teknologi pengolahan serta 

pemasaran. Sebagai contoh, pengembangan tepung Sagu untuk bio-degradable plastik memiliki 

peluang yang sangat besar untuk menjawab tingginya kebutuhan nasional dan internasional 

dalam menggantikan plastik konvensional. Pengembangan tepung Sagu untuk bio-degradable 

plastik ini dapat dilakukan melalui teknologi yang telah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan 

yang memproduksi bio-degradable plastik dari singkong. Trial dari pengembangan tepung Sagu 

untuk bio-degradale plastik menunjukkan kualitas yang lebih baik apabila dibandingkan dengan 

bio-degradable plastik dari singkong.  

Tingginya kesadaran konsumen akan emisi karbon yang dihasilkan oleh produk tertentu telah 

membuat banyak perusahaan untuk menerapkan kebijakan netral karbon melalui pembelian 

karbon atau kontribusi terhadap kegiatan penyerapan karbon. Hal ini membuka peluang bagi 

masyarakat, pemerintah dan swasta untuk dapat turut serta dalam kegiatan atau bisnis 

penyerapan dan perdagangan karbon. Kegiatan atau bisnis penyerapan dan perdagangan 

karbon ini dapat menjadi salah satu kunci untuk implementasi ekonomi hijau di ekosistem 

gambut Indonesia. Pelaksanaan kegiatan atau bisnis penyerapan dan perdagangan karbon 

harus dilakukan dengan mempertimbangkan komitmen pemerintah terhadap kontribusi 

pengurangan emisi, sebagaimana tertuang dalam NDC.  

Akan tetapi, pengembangan pengelolaan jasa ekosistem gambut di Indonesia juga memiliki 

beberapa tantangan yang harus dijawab bersama. Tantangan ini utamanya terkait dengan: 

1. Keberlanjutan ketersediaan dan kualitas 

Jasa lingkungan penyedia dari ekosistem gambut (produk-produk paludikultur) memiliki 

keberlanjutan ketersediaan yang kurang menentu yang diakibatkan dari lokasinya yang 

jauh dari jangkauan dan pengelolaan yang masih dilakukan secara tradisional. Untuk 

menjawab tantangan terkait dengan keberlanjutan ketersediaaan akan jasa lingkungan 

penyedia ini perlu adanya pelatihan teknis untuk masyarakat terkait dengan perbaikan 
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praktek pengelolaan yang baik dari sisi penanaman, pemanenan hingga pada 

pengolahan pasca panen. Pengadaan sarana dan prasarana transportasi dan logistik yang 

ramah gambut juga harus menjadi perhatian utama. 

2. Perubahan pola konsumsi masyarakat 

Pengembangan produk-produk paludikultur sebagai alternatif sumber pangan masih 

memiliki kendala dalam pemasaran terkait dengan preferensi konsumen. Konsumen 

memiliki pengalaman yang panjang dalam menggunakan sumber bahan makanan 

tertentu, hingga memerlukan waktu untuk bisa beralih ke sumber bahan makanan dari 

produk paludikultur. Hal ini memerlukan edukasi konsumen secara berkala yang harus 

diikuti dengan pengembangan produk-produk makanan yang lebih baik dan menarik, 

baik dari sisi nutrisi, rasa, penampilan dan harga.  

3. Dukungan politik dan kebijakan 

Pengembangan pengelolaan jasa ekosistem gambut memerlukan dukungan politik dan 

kebijakan dari pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Kebijakan 

ini utamanya terkait dengan legalitas satus pengusahaan jasa ekosistem. Lahan gambut 

di Indonesia sebagian besar masuk dalam kawasan hutan, sehingga kebijakan yang 

mensinergikan legalitas pengelolaan jasa ekosistem gambut baik oleh masyarakat 

maupun perusahaan swasta menjadi kunci utama. Khususnya dalam pengembangan 

pengelolaan jasa ekosistem karbon, skema pengembangannya di tingkat perhutanan 

sosial (baik hutan desa maupun hutan kemasyarakatan) perlu ditingkatkan dengan 

memberikan aturan main yang jelas, dan terlebih lagi pembagian manfaat yang 

seimbang dengan upaya yang dilakukan di tingkat tapak. Program Perhutanan Sosial (PS) 

di Hutan Desa akan berhasil jika kelembagaan PS bisa memberi keadilan dalam mengatur 

dan membagi manfaat hutan. Untuk mendorong pasar karbon domestik, pemerintah 

Indonesia perlu membuat instrumen harga karbon yang menggabungkan sistem cap and 

trade dan carbon tax (Saat ini sedang penyusunan perpres ekonomi karbon) 
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4.  Komersialisasi dan Industrialisasi 
Komoditi Ramah Gambut  

Sejalan dengan ekonomi hijau, tujuan restorasi lahan gambut dengan pendekatan 3R 

pembasahan gambut, penanaman ulang, dan revitalisasi sumber mata pencaharian adalah 

menghapuskan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Masyarakat 

setempat yang hidupnya bergantung pada sumberdaya hutan rawa gambut, yang umumnya 

sebagai pekebun, diharapkan dapat memanfaatkan lahan gambut dengan 

mengkombinasikan tanaman-tanaman yang dapat menghasilkan dalam jangka pendek, 

jangka menengah dan jangka panjang. Mengingat sifat ekosistem gambut yang sangat 

rentan, pengusahaan lahan gambut ini hendaknya dilakukan dengan mengacu pada sistem 

paludikultur yang tidak memerlukan pengeringan gambut serta tidak menggunakan api 

dalam proses penyiapan lahan. 

4.1 Nilai Monetary Gambut 

Nilai moneter atau nilai ekonomi gambut merupakan nilai ekonomi yang diperoleh dari 

hasil produksi barang dan jasa di ekosistem gambut. Nilai ekonomi merupakan hasil 

keuntungan bersih, setelah dikurangi dengan biaya produksi per satuan barang dan jasa. 

Terkait dengan gambut, nilai ekonomi gambut merupakan gabungan dari nilai ekonomi 

beberapa produk yang dapat dihasilkan dalam satu kawasan ekosistem gambut.  

Peningkatan nilai ekonomi gambut dapat dilakukan melalui komersialisasi produk gambut 

ramah lingkungan, yang meliputi perbaikan sistem produksi dan peningkatan pangsa dan 

harga pasar. Perbaikan sistem produksi meliputi keseluruhan aspek dalam produksi barang 

atau jasa dari ekosistem gambut mulai dari aspek agronomi atau agroforestry (penanaman, 

pemeliharaan, hingga pemanenan), yang hendaknya dilakukan dengan mengacu kepada 

sistem paludikultur, hingga pengolahan pasca panen sampai barang atau jasa tersebut siap 

untuk masuk ke pasar. Peningkatan pangsa pasar dapat dilakukan dengan meningkatkan 

keragaman produk turunan dari produk dasar dengan disertai adaptasi teknologi 

pengolahan dan perubahan orientasi atau perilaku konsumen. Hal ini dapat dilakukan 

melalui intervensi pemerintah serta pembelajaran konsumen secara berkesinambungan. 
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Sebagai contoh, pembelajaran perilaku konsumen untuk mau berubah dari penggunaan 

produk yang diproduksi secara kurang berkelanjutan ke produk yang diproduksi secara 

berkelanjutan. Terkait dengan upaya peningkatan posisi tawar, pendampingan berkala 

sangat diperlukan untuk membantu masyarakat atau petani dalam membangun organisasi 

atau kelompok yang kredibel. Pembentukan lembaga pemasaran di tingkat desa juga akan 

sangat membantu kelancaran dan perluasan pasar dari berbagai jenis produk yang secara 

berkelanjutan dihasilkan dari lahan gambut.  

Peningkatan nilai ekonomi lahan gambut hendaknya juga mempertimbangkan tingkat 

pemahaman dan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat lokal terhadap budidaya 

produk gambut melalui paludikultur sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka terkait 

dengan proses penyiapan lahan, pemeliharaan tanaman, pemanenan, perlakukan pasca 

panen serta harga pasar. Produk-produk yang memiliki harga jual atau nilai ekonomi tinggi 

akan meningkatkan persepsi dan minat masyarakat lokal untuk menanam dan 

memproduksi produk tersebut, meskipun proses produksinya agak sulit. Akan tetapi, 

masyarakat akan memiliki persepsi dan ketertarikan yang rendah untuk memproduksi 

produk-produk dengan harga jual rendah atau sulit untuk dipasarkan. 

4.2 Komoditi Gambut Ramah Lingkungan (Produk-produk Paludikultur) 

Paludikultur merupakan suatu konsep budidaya di lahan gambut yang ramah lingkungan 

dan berkelanjutan. Konsep utama dari paludikultur adalah penggunaan jenis-jenis tanaman 

asli ekosistem gambut yang tidak memerlukan pengeringan atau penurunan muka air 

(pembangunan saluran kanal). Jenis-jenis tanaman yang masuk ke dalam konsep 

paludikultur dapat dikombinasikan antara tanaman jangka panjang, untuk konservasi dan 

pemanfaatan jasa bukan kayu, serta tanaman jangka pendek (yang dapat memberikan 

manfaat ekonomi dalam jangka waktu yang lebih cepat).  Pemilihan tanaman paludikultur 

ini harus disesuaikan dengan kondisi ekosistem gambut yang ada dan penanaman dilakukan 

dengan penyusunan zonasi terlebih dahulu. Zonasi ini dibuat dengan mempertimbangkan 

kedalaman gambut, tingkat kerusakan lahan gambut serta jaringan kanal yang sudah ada. 

Kombinasi antara tanaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang 

merupakan salah satu alternatif untuk mengembalikan tinggi muka air di ekosistem 

gambut, yang bersamaan dapat memberikan alternatif ekonomi untuk masyarakat atau 

petani gambut. 
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Gambar 4-1. Zonasi penanaman paludikultur dan pengusahaan ternak di lahan gambut sebagai 

bagian dari konsep ekonomi hijau. 

Jenis-jenis tanaman paludikultur yang dapat ditanam di lahan gambut berdasarkan pada zonasi 

(Tabel 4-1) 

Tabel 4-1 Jenis Tanaman Paludikultur berdasarkan zonasi 

Zonasi 
Kedalaman 

Gambut 

Tingkat 

Kerusakan 

Gambut 

Keberadaan 

Saluran 

Kanal 

Jenis Tanaman 

Budidaya  < 1,5 m Sangat 
terbuka 

Ada / tidak 
ada  kanal 

• Gabungan antara tanaman 
pangan dan tanaman hutan 

  Sedang Ada / tidak 
ada kanal 

• Gabungan antara tanaman 
pangan dan tanaman hutan 

Transisi 1,5 – 3 m Sangat 
terbuka 

Ada / tidak 
ada kanal 

• Sagu 

• Jelutung 

• Bintangur 

• Belangeran 

• Jenis-jenis pohon asli 
gambut lainnya 
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Zonasi 
Kedalaman 

Gambut 

Tingkat 

Kerusakan 

Gambut 

Keberadaan 

Saluran 

Kanal 

Jenis Tanaman 

  Sedang Ada / tidak 
ada kanal 

• Sagu 

• Jelutung 

• Bintangur 

• Belangeran 

• Jenis-jenis pohon asli 
gambut lainnya 

Konservasi > 3 m Sangat 
terbuka 

Ada / tidak 
ada kanal 

• Jelutung 

• Bintangur 

• Belangeran 

• Jenis-jenis pohon asli 
gambut lainnya 

  Sedang Ada / tidak 
ada kanal 

• Jelutung 

• Bintangur 

• Jenis-jenis pohon asli 
gambut lainnya 

 

4.3 Katalog Produk Paludikultur 

4.3.1 Tanaman Asli Gambut 

a.   Sagu  

 

Sebaran: Papua, Kalimantan dan Sumatra 

Pasar: Domestik, Nasional 

Kegunaan: Sumber bahan pangan dan non-pangan 

Pengusahaan: Skala rumah tangga, menengah dan 
besar. Produk yang diusahakan utamanya adalah 
tepung Sagu 



36 Ekonomi Hijau 
Gambut Indonesia 

b.   Jelutung  

 
(Foto: Dian Afriyanti (2014) 

Sebaran: Sumatra dan Kalimantan 

Pasar: Nasional, Internasional 

Kegunaan: Bahan pangan (permen karet) dan non-
pangan (insulator, sol sepatu, dll), kayu 
pertukangan 

Pengusahaan: Pengumpulan getah jelutung 
dilakukan di hutan atau kebun jelutung. 
Pengolahan dilakukan hingga sampai pada tahap 
getah kering. 

c.   Rotan  

 

Sebaran: Sumatra, Kalimantan, Papua, Sulawesi 

Pasar: Domestik, Nasional, Internasional 

Kegunaan: Kerajinan, kebutuhan rumah tangga, 
furniture, fashion 

Pengusahaan: Pengumpulan rotan dilakukan 
petani rotan dari hutan rawa gambut dan/atau 
kebun. Pengolahan dilakukan beragam pada skala 
industri yang berbeda. Pada skala industri rumah 
tangga pengusahaan dilakukan hingga pada tahap 
anyaman dan produksi barang kebutuhan rumah 
tangga dan kerajinan tangan. Pada skala industri 
pengusahaan dilakukan hingga pada tahap 
pembuatan furniture dan barang-barang fashion. 

d.   Pinang  

 

Sebaran: Sumatra, Kalimantan, Papua 

Pasar: Domestik, Nasional, Internasional 

Kegunaan: Obat-obatan 

Pengusahaan: Sebagian besar masih dilakukan 
pada skala rumah tangga hingga pada tahap 
pinang kering. 
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e.   Gelam  

 

Sebaran: Sumatra, Kalimantan, Papuas 

Pasar: Domestik, Nasional, Internasional 

Kegunaan: Kayu pertukangan, wood pellet 

Pengusahaan: Skala rumah tangga dan menengah, 
hingga pada produksi kayu pertukangan. 
Pengolahan hingga pada wood pellet dilakukan 
pada skala industri. 

f.   Geronggang  

 

Sebaran: Sumatra, Kalimantan, Papua 

Pasar: Domestik, Nasional, Internasional 

Kegunaan: Kayu pertukangan, wood pellet 

Pengusahaan: Skala rumah tangga dan menengah, 
hingga pada produksi kayu pertukangan dan 
furniture. Pengolahan hingga pada wood pellet 
dilakukan pada skala industri. 

g.   Bintangur  

 

By Melburnian - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curi

d=27852969 

Sebaran: Sumatra, Kalimantan, Papua 

Pasar: Domestik 

Kegunaan: Biofuel, Kosmetik 

Pengusahaan: Pengusahaan hingga menjadi 
biofuel masih dalam skala percobaan 

Keterangan gambar: buah nyamplung 
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h.   Purun  

 

Sebaran: Sumatra, Kalimantan 

Pasar: Domestik, Nasional, Internasional 

Kegunaan: Kerajinan tangan, peralatan rumah 
tangga, fashion, sedotan  

Pengusahaan: Pengusahaan dilakukan pada skala 
industri rumah tangga (untuk kerajinan tangan, 
peralatan rumah tangga dan sedotan) dan industri 
menengah (fashion) 

Keterangan gambar: Produk tas purun produksi 
dari Desa Peduli Gambut yang dijadikan sebagai 
cenderamata hari kemerdekaan Indonesia 

i.   Pakis  

 

http://www.dapurkobe.co.id/tumis-pakis 

Sebaran: Sumatra, Kalimantan, Papua 

Pasar: Domestik 

Kegunaan: Sumber pangan lokal 

Keterangan gambar: tumis pakis 
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4.3.2 Tanaman Keras Hasil Introduksi (Dapat ditanam di areal gambut dangkal yang 

sudah terbuka) 

a.   Kopi Liberika  

 

Sebaran: Sumatra, Kalimantan 

Pasar: Domestik, Nasional 

Kegunaan: Sumber pangan 

Pengusahaan: Skala masyarakat hingga produksi 
biji kering 

Keterangan gambar: Kopi Liberika dari 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi 

b.   Pisang  

 

Sebaran: Sumatra, Kalimantan 

Pasar: Domestik 

Kegunaan: Sumber pangan 

Pengusahaan: Skala masyarakat hingga produksi 
buah dan pembuatan kripik pisang 

Keterangan gambar: Panen pisang Desa Bangun 
Harja, Kalimantan Tengah 
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c.   Lada  

 

Sebaran: Sumatra, Kalimantan 

Pasar: Domestik, Nasional, Internasional 

Kegunaan: Sumber pangan 

Pengusahaan: Skala masyarakat hingga produksi 
biji lada kering 

Keterangan gambar: Menanam lada perlu 
lanjaran. Petani memanfaatkan pohon hutan 
gambut sebagai lanjaran alami. Dilakukan di 
Desa Sungai Beras, Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur, Provinsi Jambi. 

d.   Vanila  

 
(Foto: Osamu Kozan) 

Sebaran: Sumatra, Kalimantan 

Pasar: Nasional, Internasional 

Kegunaan: Sumber pangan 

Pengusahaan: Skala masyarakat hingga produksi 
buah vanilla kering 

Keterangan gambar: budidaya vanilla, menjadi 
primadona, bahkan disebut sebagai pohon uang. 

e.   Kelapa Hibrida  

 

Sebaran: Sumatra, Kalimantan 

Pasar: Domestik, Nasional 

Kegunaan: Sumber pangan 

Pengusahaan: Skala masyarakat hingga produksi 
buah kelapa dan minyak kelapa 

Keterangan gambar: Produksi minyak kelapa di 
Desa Jaya Murni, Muara Sugihan, Banyuasin, 
Sumatra Selata 
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4.3.3 Tanaman Semusim (Dapat ditanam di areal gambut dangkal yang sudah 

terbuka) 

a.   Nanas  

 

Sebaran: Sumatra, Kalimantan 

Pasar: Domestik, Nasional 

Kegunaan: Sumber pangan 

Pengusahaan: Skala masyarakat hingga produksi 
buah nanas dan industri rumah tangga nanas 
kering 

Keterangan gambar: Produksi Nanas Kering dari 
Desa Timbul Jaya, Kabupaten Banyuasin, 
Sumatra Selatan 

b.   Sayur Mayur  

 

Sebaran: Sumatra, Kalimantan 

Pasar: Domestik 

Kegunaan: Sumber pangan 

Pengusahaan: Skala masyarakat 

Keterangan gambar: budidaya sayur mayur di 
lahan gambut tanpa bakar. Lokasi Desa Pedekik, 
Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau 
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4.4 Pengusahaan dan Pengembangan Produk Gambut Ramah Lingkungan 

Pengembangan dan pengusahaan produk gambut ramah lingkungan sudah mulai diusahakan 

di beberapa lokasi di Indonesia. Pengembangan dan pengusahaan produk gambut ramah 

lingkungan ini kebanyakan dilakukan pada industri rumah tangga  hingga industri skala 

menengah, dan hanya sebagian kecil yang telah diusahakan dalam skala industri atau 

perusahaan besar. Berikut adalah beberapa contoh pengembangan dan pengusahaan produk 

gambut oleh berbagai tingkat industri di Indonesia. 

4.4.1 Sagu 

Pengembangan dan pengusahaan Sagu telah lama dilakukan oleh masyarakat lokal di 

Indonesia, khususnya di Papua dan Ambon. Pemerintah kembali menggalakkan penanaman 

Sagu di lahan gambut di awal tahun 1980an. Sebaran lokasi penanaman Sagu ini adalah di 

pantai timur Sumatra dan beberapa daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.  

Pengusahaan Sagu ini dilakukan baik pada skala rumah tangga, kelompok tani atau koperasi, 

hingga pada skala perusahaan. Sub bab berikut memberikan contoh pengusahaan Sagu yang 

dilakukan oleh masing-masing skala industri: 

a. Skala industri rumah tangga 

Salah satu contoh pengusahaan Sagu pada skala industri rumah tangga dapat ditemui di Desa 

Budi Mupakat, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. 

Sumber Sagu di desa Mupakat adalah hutan atau kebun Sagu yang terletak di luar area 

pemukiman. Kondisi kebun atau hutan Sagu ini bercampur dengan tanaman lain dan kurang 

dirawat dengan baik. Perawatan kebun Sagu hanya dilakukan melalui penanaman Sagu di 

lokasi-lokasi yang masih kosong, tanpa disertai dengan perawatan lainnya. Petani Sagu di Desa 

Budi Mupakat melakukan panen pohon Sagu sesuai dengan tingkat kematangannya, kemudian 

menjual batang Sagu tersebut ke industri pengolahan skala rumah tangga yang ada di desa 

tersebut. Saat ini di Desa Budi Mupakat terdapat 4 industri rumah tangga yang melakukan 

pengolahan batang Sagu menjadi tepung Sagu basah. Tepung basah tersebut sebagian diolah 

oleh kaum ibu-ibu hingga menjadi produk makanan kering dan sebagian dijual ke tengkulak. 

Harga tepung Sagu basah di tingkat desa masih sangat rendah, yaitu berkisar antara Rp. 2.000,- 

sampai Rp. 2.500,- per kilogram (data tahun 2018).  
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Gambar 4-2. Pengolahan Sagu tingkat industri rumah tangga 

b. Skala industri menengah 

Contoh pengusahaan Sagu pada skala industri menengah adalah di Kabupaten Kepulauan 

Meranti, Provinsi Riau, khususnya di Desa Sungai Tohor. Sagu di Desa Sungai Tohor ditanam 

pada tahun 1980 an melalui program pemerintah. Penanaman Sagu dilakukan di lahan kebun 

masyarakat yang terletak di lahan gambut dan telah memiliki saluran kanal.  

Pengusahaan dan pengolahan Sagu di Desa Sungai Tohor ini dilakukan pada skala industri 

menengah dengan melibatkan petani Sagu dan industri pengolahan (skala menengah) sebagai 

aktor utama. Disamping itu, terdapat juga pedagang perantara yang membeli tepung Sagu 

basah dari industri pengolahan dan menjualnya ke Malaysia. Saat ini, sebagian besar produksi 

tepung Sagu basah dari Desa Sungai Tohor dijual ke tengkulak dan hanya sebagian kecil yang 

diolah menjadi bahan pangan lanjutan, seperti kue-kue kering dan atau bahan makanan kering 

lainnya. Pengolahan tepung Sagu basah menjadi bahan makanan kering ini sebagian besar 

dilakukan dalam industri rumah atau industri kecil dan dipasarkan secara domestik (hingga 

tingkat provinsi).  
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Gambar 4-3. Pengusahaan Sagu di Sungai Tohor 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah) 

dalam mendukung dan meningkatkan pengusahaan Sagu. Sebagai contoh, saat ini pemerintah 

daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki agenda untuk promosi produk olahan Sagu 

melalui festival Sagu, semantara dukungan dari pemerintah pusat diberikan dalam bentuk 

pembangunan fasilitas pengolahan Sagu terpadu. Pengolahan Sagu terpadu ini direncanakan 

akan menjadi payung untuk produksi tepung Sagu serta produk olahan Sagu lainnya di Desa 

Sungai Tohor. Keberadaan pengolahan Sagu terpadu diharapkan dapat meningkatkan posisi 

tawar petani dan produsen tepung serta produk olahan Sagu dari Desa Sungai Tohor, yang 

secara langsung akan terkait dengan akses pemasaran dan peningkatan harga. 
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c. Skala industri besar 

Pengusahaan Sagu dalam skala industri besar di Indonesia dapat dicontohkan oleh PT. Nusa 

Sagu Prima (PT. NSP) dan PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk (PT. ANJ). PT. NSP merupakan anak 

perusahaan Sampoerna Agro yang memiliki konsesi perkebunan Sagu dengan luas sekitar 

21.000 hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Sedangkan PT. ANJ memiliki 

konsesi kebun dan hutan Sagu seluas 40.000 hektar di provinsi Papua Barat. Kedua perusahaan 

tersebut mengusahakan Sagu mulai dari penanaman pohon Sagu di area konsesi hingga 

produksi tepung Sagu kering. Mengacu kepada informasi dari kedua perusahaan tersebut, saat 

ini mereka juga menerima batang Sagu dari masyarakat, tetapi tidak tepung Sagu basah yang 

dihasilkan oleh kilang-kilang pengolahan Sagu mereka. Hal ini dikarenakan adanya kendala di 

kualitas tepung Sagu basah yang dihasilkan oleh kilang-kilang masyarakat tersebut, sehingga 

tidak memenuhi standar kualitas perusahaan.  

Dalam bidang pelestarian lingkungan, tepung Sagu memiliki potensi untuk dikembangkan 

menjadi biodegradable plastik yang dapat menggantikan plastik konvensional. Bio-degradable 

plastik dari Sagu ini memiliki kekuatan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan bio-

degradable plastik dari ubi kayu. Pengembangan tepung Sagu menjadi bio-degradable plastik 

telah dilakukan pada skala testing dan dapat perlu ditidaklanjuti dengan pemasaran, baik untuk 

skala lokal, regional, nasional dan internasional. Kampanye terkait dengan kontribusi dari 

penggunaan plastik bio-degradable dari Sagu juga harus dilakukan, tidak hanya untuk 

mengurangi masalah sampah plastik konvensional di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga 

untuk mendukung pelestarian lingkungan secara global dan peningkatan pendapatan 

masyarakat lokal (khususnya terkait dengan restorasi gambut).  

 

Gambar 4-4 Hasil trial pembuatan bio-degradable plastic dari tepung Sagu yang dihasilkan oleh 
masyarakat di Sungai Tohor dan hasil ujinya dibandingkan dengan bio-degradable plastic 
dari tepung singkong. Trial dilakukan bersama dalam kerangka Landskap Project, dengan 
melibatkan Wageningen University (Belanda), Ecoplas (Perusahaan bio-degradable plastic 
di Jakarta), dan UNEP. 
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4.4.2 Jelutung 

Pengusahaan getah jelutung di lahan gambut banyak dilakukan oleh petani penyadap hingga 

awal 2000an. Pada periode tersebut, getah jelutung menjadi salah satu produk unggulan dari 

lahan gambut di Sumatra dan Kalimantan. Getah jelutung disadap dari pohon jelutung di hutan 

rawa gambut. Berdasarkan penuturan tokoh masyarakat di lokasi-lokasi penghasil jelutung, 

keberadaan pohon jelutung rawa di hutan rawa gambut hingga periode 1980/1990 an masih 

sangat banyak. Pemasaran getah jelutung pada periode tersebut juga sangat mudah, yaitu 

melalui pedagang perantara yang datang ke desa. Harga getah jelutung pada periode tersebut 

juga sangat bagus dengan kisaran Rp. 75.000/ kwintal. Hal ini memicu petani untuk menanam 

pohon jelutung di kebun-kebun mereka, untuk meningkatkan produksi getah jelutung. 

Penggunaan getah jelutung dalam skala besar didominasi oleh industri permen karet. Sebagian 

besar jelutung yang diekspor adalah untuk memenuhi kebutuhan industri permen karet 

internasional. Selain permen karet, getah jelutung juga digunakan sebagai bahan campuran 

untuk industri insulator, kondom, sol sepatu dan ban. Namun demikian, penggunaan jelutung 

untuk industri permen karet mulai berkurang di awal tahun 2000. Keberadaan getah serupa 

dari famili Sapoteacea yang dihasilkan dari Amerika Selatan telah menggantikan sebagian dari 

bahan baku getah jelutung untuk permen karet. Kemudahan pengolahan serta perbedaan 

kualitas menjadi pertimbangan utama dari industri permen karet tersebut untuk beralih dari 

getah jelutung ke getah dari family Sapotaceae tersebut. 

 

Gambar 4-5. Pohon Jelutung 
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Disamping turunnya permintaan pasar, keberadaan pedagang perantara serta exportir getah 

jelutung juga menjadi faktor turunnya harga getah Jelutung. Pada periode awal 2000, dimana 

keberadaan pohon jelutung rawa di hutan-hutan gambut mulai berkurang, kunjungan  pedagang 

perantara yang biasa membeli getah jelutung dari masyarakat juga mulai berkurang. Penurunan 

frekuensi kunjungan ini secara tidak langsung memutus rantai penjualan getah jelutung dan 

berakibat pada turunnya harga jual getah jelutung.   

Jelutung rawa adalah jenis tanaman asli gambut yang memiliki kontribusi penting dalam 

pelestarian lahan gambut. Sebagai upaya untuk mengembalikan keberadaan jelutung rawa di 

hutan-hutan gambut, pada tahun 2007/2008 pemerintah nasional merintis penanaman bibit 

jelutung di hutan-hutan gambut serta di lahan-lahan masyarakat yang terletak di atas lahan 

gambut. Tanaman jelutung tersebut saat ini sudah memasuki umur lebih dari 10 tahun dan siap 

untuk dipanen. Akan tetapi, rendahnya akses pasar harga getah jelutung mengakibatkan 

keengganan petani untuk memanen getah jelutung tersebut.  

Sebagai upaya untuk mengembalikan rantai pasok dan rantai pasar getah jelutung, perlu adanya 

kerja sama berbagai pihak dalam kaitannya dengan pengembangan produk dan pemasaran. 

Sebagai inisiasi dari proses tersebut, Sistemik telah melakukan komunikasi dengan PT. Sampit 

(Perusahaan exportir jelutung terbesar di Indonesia) untuk melakukan capacity building ke petani 

jelutung dalam rangka meningkatkan kualitas getah jelutung. Inisiatif ini tentu tidak cukup dan 

masih harus disertai dengan inovasi-inovasi teknologi untuk pembuatan produk turunan dari 

jelutung yang lebih beragam. Dukungan pemerintah dalam hal pemasaran juga sangat diperlukan 

untuk dapat memotong rantai pasok getah jelutung, sehingga industri pengguna akhir dapat 

mendapatkan getah jelutung langsung dari Indonesia dan bukan dari negara perantara. 

4.4.3 Pinang 

Pinang termasuk tanaman keluarga Arecaceae yang beranggotakan antara lain enau (Sagu), salak, 

nipah, rotan, palem kipas, kelapa, dan kelapa sawit yang dikenal bermanfaat bagi manusia dan 

lingkungan. Pohon pinang sangat cocok ditanam di lahan gambut seperti di Indragiri Hilir Provinsi 

Riau dan Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Pinang mempunyai banyak kegunaan seperti 

sebagai bahan kosmetik dan biofarmaka (obat-obatan herbal) karena mengandung senyawa 

alkaloid yang dapat menyembuhkan penyakit. Kini banyak negara yang menggunakan biji penang 

antara lain sebagai obat cacing, eksim, sakit gigi, flu, luka, kudis, difteri, nyeri haid, mimisan, 

sariawan, mencret, koreng, borok. Biji pinang sebagai penyusun ramuan obat sudah masuk ke 

dalam daftar prioritas WHO (World Health Organization) (Yoandestina, 2013). Biji pinang juga 

berguna untuk bahan makanan, bahan baku industri seperti pewarna kain, dan obat.  
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Pengusahaan pinang oleh masyarakat umumnya dilakukan dengan menjual biji pinang yang 

telah dikeringkan. Harga jual biji pinang sangat dipengaruhi oleh kadar airnya. Pinang yang 

dihasilkan oleh pengeringan manual dari masyarakat biasanya masih memiliki kadar air lebih 

dari 3%. Hal ini menjadi salah satu faktor rendahnya harga pinang di tingkat masyarakat, karena 

pedagang perantara masih harus melakukan pengeringan lanjutan hingga mencapai kadar air 

maksimal 3% untuk dapat masuk ke pasar ekspor. Sebagai upaya untuk mendukung 

komersialisasi biji pinang, perlu adanya dukungan teknis untuk memperbaiki sistem 

pengeringan pinang di tingkat petani. Hal ini dapat dilakukan melalui kemitraan dengan pihak 

yang dapat melakukan transfer teknologi dan alat pengeringan yang dapat dioperasionalkan di 

tingkat masyarakat. 

 

Gambar 4-6 Pengolahan biji pinang di Desa Sungai Terap, Provinsi Jambi 

4.4.4 Kopi Liberika 

Pengusahaan kopi Liberika banyak dilakukan di areal ekosistem gambut di Provinsi Jambi. Kopi 

liberika dapat beradaptasi dengan baik dengan lahan gambut yang memiliki potensi tergenang 

air dan kesuburan tanah yang rendah. Jenis kopi Liberika juga relatif tahan terhadap hama dan 

penyakit dan cenderung berbuah sepanjang tahun. Dari cita rasa, kopi Liberika memiliki rasa 

dan aroma yang dikategorikan kuat dan dominan pahit.  

Pengolahan pasca panen kopi Liberika pada umumnya dilakukan dengan menjemur biji kopi 

yang telah dikupas selama 7 sampai dengan 15 hari, hingga mencapai kadar air 12 %. Biji kopi 

kering ini kemudian dapat dijual secara langsung ke pedagang perantara yang datang ke desa, 
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yang kemudian akan menjualnya kepada pedagang besar atau eksportir di kota. Harga biji kopi 

Liberika (biji kering atau green bean) sangat bervariasi dan tergantung kepada kualitas 

(ditentukan oleh kadar air) dan posisi tawar petani. Terkait dengan hal tersebut, peningkatan 

kapasitas teknis dalam pengolahan pasca panen dan kelembagaan sangat diperlukan untuk 

menguatkan posisi tawar petani dan meningkatkan harga biji kopi LIberika kering tersebut. 

Dukungan sumber daya keuangan juga memiliki peran yang sangat penting dalam 

meningkatkan posisi tawar petani. Contoh upaya yang telah dilakukan adalah pembentukan 

beberapa lembaga yang diinisiasi oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan Swasta sebagai 

berikut: 

1. Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis (MPIG) dalam bidang kopi Liberika yang 

diinisiasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan tujuan untuk yang melakukan 

perbaikan nilai tukar petani (NTP) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produksi 

serta pemasaran dan daya saing kopi. 

2. Koperasi Sido Muncul yang di inisiasi oleh perusahaan migas Petrochina Jabung Ltd 

antara lain bergerak dalam pengolahan kopi.  

3. Industri rumah tangga pengolahan kopi bubuk oleh 6 orang pengrajin. 

 

Gambar 4-7. Contoh produk kopi liberika dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi 
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4.4.5 Geronggang 

Pengusahaan geronggang sebagai bahan baku furniture dan kayu pertukangan telah mulai 

dilakukan oleh masyarakat di Bengkalis, Riau.  Masyarakat ini melakukan penanaman 

geronggang di areal gambut yang telah terdegradasi dengan tujuan konservasi dan budidaya. 

Pengusahaan Geronggang dilakukan dengan memberikan nilai tambah (added value) melalui 

pembuatan furniture atau bahan kayu pertukangan (pintu, kusen, jendela, dsb). Pemasaran 

furniture dan kayu pertukangan Geronggang ini dilakukan baik di tingkat lokal kabupaten 

maupun provinsi. Selain memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, penanaman Geronggang 

yang dilakukan di zona konservasi juga memberikan kontribusi langsung terhadap upaya-upaya 

konservasi lahan gambut.  

 

Gambar 4-8 Geronggang dan produk turunannya 

4.4.6 Purun 

Pengusahaan purun menjadi kerajinan tangan dan barang rumah tangga telah lama dilakukan 

oleh masyarakat di Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pengusahaan 

purun menjadi kerajinan dan barang kebutuhan rumah tangga secara umum banyak dikerjakan 

oleh kaum perempuan secara berkelompok. Kerajinan purun ini dapat ditemukan dengan 

mudah di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Selain sebagai kerajinan dan 

barang kebutuhan rumah tangga, saat ini purun juga menjadi bahan untuk menggantikan 

sedotan plastik. Penggunaan purun sebagai alternatif dari sedotan plastik akan sangat 

membantu program pemerintah dalam penanggulangan sampah plastik di Indonesia. 
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Gambar 4-9. Hasil olahan purun (kerajinan dan sedotan) 

4.4.7 Rotan 

Pengusahaan rotan oleh masyarakat lokal saat ini lebih didominasi untuk kerajinan dan 

kebutuhan rumah tangga. Berbagai suku dan etnis di Kalimantan dan Sumatra bahkan memiliki 

motif yang beragam terkait dengan anyaman rotan yang mereka hasilkan. Pasar dari produk 

olahan rotan ini masih didominasi oleh pasar lokal dan domestik, dan hanya sebagian kecil yang 

dapat masuk ke pasar internasional. Terkait dengan pengembangan pemasaran rotan, perlu 

adanya dukungan teknis dan non teknis untuk dapat mempromosikan dan meningkatkan nilai 

tambah dari produk rotan yang dihasilkan oleh masyarakat lokal tersebut. Salah satu contoh 

peningkatan nilai tambah dari anyaman rotan telah dilakukan oleh NTFP Indonesia yang bekerja 

sama dengan Borneo Chic. Borneo Chic menggunakan anyaman rotan yang dihasilkan oleh 

kelompok pengrajin perempuan dari Danau Sentarum, Kalimantan Barat sebagai bahan baku 

tas premium. Kolaborasi ini sangat membantu masyarakat lokal Danau Sentarum dalam 

pemasaran hasil anyaman mereka yang secara langsung akan memberikan kontribusi ke 

peningkatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. 
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Gambar 4-10 Pembuatan anyaman rotan oleh kelompok perempuan (kiri) dan produk fashion dari 

rotan oleh Borneo Chic (kanan) 

4.4.8 Tanaman semusim 

Tanaman pertanian semusim dapat diusahakan pada lahan gambut dangkal  yang sudah 

terdegradasi. Tujuan dari pengusahaan tanaman pertanian semusim ini adalah untuk 

memberikan nilai ekonomi dan pendapatan bagi masyarakat dalam jangka pendek. 

Pengusahaan tanaman pertanian semusim ini dilakukan secara paralel dengan upaya perbaikan 

tata kelola air di lahan gambut, dimana pada saat tata kelola air di ekosistem gambut telah pulih 

maka tanaman pertanian semusim ini tidak lagi dapat diusahakan, sambil menunggu hasil dari 

tanaman paludikultur lainnya (yang berupa pohon). 

Beberapa contoh pengusahaan tanaman semusim di lahan gambut melalui sistem pertanian 

yang berkelanjutan dapat ditemui di beberapa ekosistem gambut di Indonesia. Prinsip utama 

dalam pengusahaan tanaman pertanian semusim berkelanjutan ini adalah dengan menghindari 

penggunaan api dalam persiapan lahan serta tidak dilakukannya pembukaan kanal baru sebagai 

saluran perairan. Praktek pengusahaan pertanian gambut berkelanjutan ini terbukti dapat 

meningkatkan nilai ekonomi atau pendapatan bagi petani gambut serta memberikan kontribusi 

positif terhadap pelestarian lingkungan di lahan gambut. 
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Gambar 4-11 Pertanian sayur mayur di Desa Pedekik, Provinsi Riau 

4.4.9 Ternak 

BRG melaksanakan riset aksi di padang gembala kerbau petani di Desa Rambutan, dengan fokus 

riset pada pakan kerbau, pemeliharaan kerbau rawa, dan pengembangan produk olahan susu 

kerbau yaitu Jeli Susu. Hal tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

• Pemberian pupuk organik memberikan pengaruh paling baik dalam mempercepat 

recoveri, meningkatkan keanekaragaman spesies rumput dan jumlah biomas pakan yang 

dipanen. 

• Pemeliharaan kerbau rawa pola individual sangat layak untuk diusahakan secara 

ekonomi dengan rincian analisis usaha antara lain, nilai NPV positif, nilai IRR 31% dan 

nilai net B/C ratio sebesar 276>1. Sedangkan untuk pemeliharaan pola kelompok layak 

juga untuk diusahakan secara ekonomi dengan rincian analisis usaha antara lain, nilai 

NPV positif, nilai IRR 766% dan nilai net B/C ratio >1. 

• Produk minuman jeli susu kerbau rawa memiliki potensi untuk diproduksi oleh 

masyarakat setempat karena proses pengolahan yang sederhana, disukai oleh murid-

murid sekolah dasar dan dapat meningkatkan status gizi. 
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Gambar 4-12 Kerbau Rawa dan Jeli Susu Kerbau Rawa 

Kebaruan Riset, kajian profitabilitas dan keekonomian sumber daya lokal di lahan gambut yang 

belum banyak dianalisis. Keterlibatan para pihak, yaitu kelompok masyarakat (Yayasan Ibnul 

Falah), lembaga riset (CIFOR, NIFOs), sekolah setempat, dan mahasiswa (1 mahasiswa S2, 4 

mahasiswa S1 untuk tugas akhir), ini dilaksanakan pada 5 Desa di Kecamatan Pampangan, yaitu 

Desa Pulau Layang, Kuro, Bangsal, Menggeris dan Pampangan. Kegiatan dilaksanakan pada 

bulan September - Oktober 2018. 

Pembelajaran yang didapatkan dari program revitalisasi pengembangan kerbau rawa adalah: 

• Kerbau Rawa identik dan asli daerah rawa gambut 

• NPV positif, IRR 31%, 

• Produk: susu kerbau rawa dan jeli susu 

• Berkontribusi dalam peningkatan perbaikan gizi 

Tahun 2018, BRG bekerjasama dengan Universitas Jambi melalui Kegiatan Penelitian Restorasi 

Gambut Terintegrasi KHG Sungai Batanghari-Sungai Air Hitam Laut di Kecamatan Kumpeh, 

Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Budidaya itik cocok dikembangkan di sepanjang aliran 

sungai Kumpeh yang melintas di tengah Desa Seponjen. Produk turunan yang dihasilkan berupa 

probiotik hasil isolasi bakteri dari saluran pencernaan itik dengan fungsi untuk menurunkan 

jumlah bakteri patogen pada usus itik sehingga dapat meningkatkan bobot badan, efektivitas 

pakan dan menurunkan kandungan ammonia dalam feses serta tingkat mortalitas.  
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Probiotik dihasilkan oleh mikroorganisme yang baik dari usus dan meningkatkan kualitas daging 

itik. Dalam penelitian, tindakan yang dilakukan Universitas Jambi pada tahun 2018, probiotik 

dihasilkan dari usus itik. Itik tersebut dibudidayakan di Desa Seponjen 

Tahun 2017, itik-itik tersebut dibudidayakan dari kondisi Day One Duck (DOD) hingga dewasa. 

Artinya, itik dibuat adaptif dengan kondisi gambut (khususnya air gambut). Usus dan 

mikroorganisme dipilih lalu dikumpulkan untuk produksi probiotik, dan dibudidayakan. Penulis 

makalah ini juga terlibat dalam seluruh proses penelitian yang diadakan Universitas Jambi 

tahun 2017. Gambar 4-13 mengilustrasikan proses produksi probiotik. Probiotik meningkatkan 

kualitas daging bebek. Dari analisis darah itik yang makanannya dicampur probiotik, dagingnya 

memiliki kadar kolesterol 12% lebih rendah, trigliserida 34% lebih rendah, LDL 54% lebih 

rendah, dan HDL 7% lebih tinggi. Selain itu, probiotik meningkatkan berat badan hingga 4,4%. 

Dengan keterbaruan riset ini dikatakan bahwa kualitas daging dari bebek akan lebih rendah 

kolesterol sehingga lebih sehat jika dikonsumsi. 

 

Gambar 4-13 Pembuatan Probiotik 

 

4.5 Pengembangan dan dukungan lebih lanjut 

Produk-produk paludikultur memiliki potensi untuk dikembangkan dan menggantikan produk - 

produk serupa yang sudah ada di pasar. Upaya pengembangan dan peningkatan produksi dari 

produk-produk paludikultur hendaknya dilakukan melalui penciptaan produk turunan yang 

lebih banyak, peningkatan kualitas, dan sertifikasi produk. Terkait dengan hal tersebut, perlu 

adanya penelitian dan inovasi terkait dengan pengembangan produk-produk turunan dari 

produk-produk paludikultur. Penelitian dan inovasi ini dapat dilakukan pada skala kecil yang 

kemudian ditingkatkan pada skala industri menengah. Pengembangan produk-produk turunan 

ini diharapkan dapat menggantikan produk-produk serupa yang telah ada di pasaran. 
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Dari sisi pasar, peningkatan pemasaran produk-produk paludikultur ini dapat dilakukan dengan 

menciptakan kebutuhan dan perubahan persepsi serta kebiasaan konsumen. Komunikasi dan 

pendidikan konsumen secara berkala menjadi kunci untuk dapat merubah persepsi dan 

kemauan konsumen agar beralih dari produk-produk yang saat ini telah tersedia di pasar ke 

produk-produk paludikultur. Produk-produk paludikultur adalah produk bio-base yang secara 

teknologi pengolahan akan lebih mahal apabila dibandingkan dengan produk-produk non bio-

base. Hal ini akan berpengaruh kepada harga jual produk-produk tersebut di pasar. Disamping 

itu, konsumen yang sudah terbiasa mengkonsumsi suatu produk perlu waktu untuk dapat 

beralih ke produk-produk yang lain. Terkait dengan hal tersebut diperlukan adanya komunikasi 

berkala, baik melalui pendidikan konsumen dan atau kampanye produk yang digabungkan 

dengan program pemerintah. Pendidikan konsumen dan kampanye produk ini diharapkan 

dapat merubah pola pikir dan kebiasaan konsumen untuk mau merubah pola konsumsinya ke 

produk-produk yang dihasilkan dari produk-produk paludikultur. 
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5.  Pengembangan Ekonomi Hijau pada 
Lanskap Gambut Tebing Tinggi 

Pengembangan ekonomi hijau pada lanskap gambut Pulau Tebing Tinggi dilakukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga dan melestarikan ekosistem 

gambut. Pulau Tebing Tinggi merupakan salah satu pulau gambut yang ada di Kabupaten 

Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Areal di Pulau Tebing Tinggi didominasi tanah gambut, yaitu 

sekitar 87% dari luas pulau. Kesatuan hidrologi gambut Pulau Tebing Tinggi ini didominasi 

gambut dalam, yaitu sekitar 70%, sisanya sekitar 17% adalah gambut dangkal, dan 13% adalah 

tanah mineral.  

Pulau gambut memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap kekeringan dan kebakaran lahan 

dibandingkan dengan lahan-lahan gambut yang ada di Pulau Sumatra, karena luas catchment 

area yang jauh lebih kecil sehingga volume simpanan airnya jauh lebih sedikit. Mengingat 

sangat rentannya ekosistem gambut di kawasan pulau-pulau kecil, pembangunan ekonomi 

yang mayoritas berbasis lahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan memperhatikan 

karakteristiknya dengan baik. 

5.1 Gambaran Umum KHG Pulau Tebing Tinggi 

KHG Pulau Tebing Tinggi ditetapkan sebagai salah satu KHG prioritas restorasi gambut.  

Dalam  Kepmen LHK No 295 Tahun 2017KHG Pulau Tebing Tinggi memiliki fungsi lindung 

seluas 89.884 hektar (66,3 % dari luas total KHG) dan fungsi budidaya seluas 45.627 hektar 

(33,7 % dari luas total KHG) (Gambar 5.1). Tingginya kepentingan akan penggunaan lahan 

telah mengakibatkan terjadinya pembukaan ekosistem gambut di KHG Pulau Tebing Tinggi, 

yang ditandai dengan banyaknya kanal-kanal drainase. Hal ini mengakibatkan lahan gambut 

di KHG Pulau Tebing Tinggi menjadi cepat kering dan mudah terbakar (terdegradasi). Hasil 

identifikasi kerusakan ekosistem gambut pada KHG Pulau Tebing Tinggi yang dilakukan 

KLHK berdasarkan data Tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa 1.769 hektar (1,3%) dari 

total gambut telah mengalami rusak berat, 10.606 hektar (7,7%) rusak sedang, 123.329 

hektar (89,7%) rusak ringan, dan 1.734 hektar (1,3%) dalam kondisi belum rusak (Tabel 5.1). 

Berdasarkan hasil analisis citra satelit Landsat Tahun 2016 (Gambar 5.2) didapatkan bahwa 
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lahan gambut yang sudah mengalami kerusakan seluas 43%, yang belum mengalami 

gangguan sekitar 31%, dan sisanya merupakan lahan pertanian, lahan bekas terbakar, dan 

kawasan pemukiman (Sutikno et al. 2020a). 

 

Gambar 5-1. Peta fungsi ekosistem gambut KHG Pulau Tebing Tinggi Skala 1:50.000 (KLHK, 2017) 

Tabel 5-1 Status kerusakan ekosistem gambut KHG Pulau Tebing Tinggi 

 

Status Kerusakan Ekosistem Gambut 

Tidak rusak Rusak ringan Rusak sedang Rusak berat Luas total 

Non Konsesi 1.734 118.344 10.606 1.769 132.453 

IUPHHK-HT - 2.637 - - 2.637 

Pelepasan kebun - 2.348 - - 2.348 

Total 1.734 123.329 10.606 1.769 137.438 

Prosentase 1,3% 89.,7% 7.,7% 1,3% 
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Gambar 5-2. Peta kerusakan ekosistem gambut KHG Pulau Tebing Tinggi (Sutikno et al. 2020a) 

Sektor perkebunan memiliki peranan ekonomi yang sangat penting di Kabupaten Kepulauan 

Meranti, dengan Sagu sebagai komoditi utamanya. Petani Sagu di Desa Sungai Tohor secara 

umum telah faham mengenai praktek budidaya Sagu yang baik dan berlanjutan. Salah satu 

komponen utama di dalam praktek budidaya Sagu yang baik adalah pentingnya menjaga 

kebasahan lahan gambut, melalui pembuatan sekat kanal, untuk menjamin tingkat 

pertumbuhan Sagu dan mencegah terjadinya kebakaran di lahan gambut (Gambar 5-3) Kanal-

kanal yang selalu terjaga elevasi muka airnya akibat dari penyekatan juga memudahkan 

masyarakat dalam membawa tual-tual Sagu ke kilang pengolahan tepung Sagu (Gambar 5-4). 
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Gambar 5-3 Perbedaan tingkat pertumbuhan Sagu sebagai akibat dari perbedaan TMA. 

Pertumbuhan Sagu bagian Barat (kanan) lebih bagus dibandingkan dengan Sagu di 

bagian Timur (kiri)  yang kondisi TMAnya selalu lebih rendah sepanjang tahun (Foto: 

Sigit Sutikno, 12 Juli 2018) 

 

Gambar 5-4 Sistem tata air dengan penyekatan kanal (kiri) menjaga muka air di kanal tetap tinggi 

untuk transportasi tual Sagu (kanan) dan menjaga kebasahan lahan gambut (Sigit 

Sutikno, 12 Juli 2018 
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Kegiatan restorasi KHG Pulau Tebing Tinggi dilakukan berdasarkan skala prioritas yang disusun 

secara berkelompok (Gambar 5.5), yaitu prioritas restorasi pasca kebakaran seluas 185 hektar 

(0,1%), kubah gambut berkanal (zona lindung) seluas 26,372 hektar (20,4%), kubah gambut 

tidak berkanal (zona lindung) seluas 52,856 hektar (40.8%), dan gambut berkanal (zona 

budidaya) seluas 50,015 hektar (38,6%). Aktivitas restorasi pada KHG Pulau Tebing Tinggi telah 

dilakukan selama kurang lebih lima tahun dengan pendekatan 3R (Rewetting, Revegetation, 

Revitalization of local livelihood) dengan menggabungkan informasi terkait dengan tingkat 

kerusakan gambut dan pengalaman masyarakat dalam melakukan pengusahaan Sagu.  

 

Gambar 5-5 Peta indikatif restorasi gambut KHG Pulau Tebing Tinggi (BRG, 2016) 

5.2 Potensi Pertanian dan Perkebunan 

Sektor perkebunan di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki peranan ekonomi yang sangat 

penting. Sebagian besar penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki mata pencaharian 

yang berbasis lahan, terutama sekali yang berkaitan dengan bidang perkebunan (35,4%) dan 

pertanian (24,7%). Sebagian penduduk lainnya memiliki mata pencaharian di bidang-bidang lain 

yang tidak berbasis lahan (23,8%) (BPS, 2020). Tiga komoditas utama sektor perkebunan 
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tersebut adalah Sagu, kelapa, dan karet yang memiliki areal produksi jauh lebih luas disbanding 

komoditas-komoditas lainnya. Selain ketiga komoditas tersebut, komoditas penting lainnya 

sebagai pendukung adalah kopi dan pinang (Tabel 5.2). Sementara di bidang pertanian, 

komoditi yang terpenting adalah padi. Beberapa jenis komoditi lain yang cukup penting dalam 

hal ini adalah jagung, ketela pohon, ketela rambat, dan kacang tanah. 

Tabel 5-2 Areal produksi komoditi perkebunan penting di Kabupaten Kepulauan Meranti 2019 

No. Jenis Komoditi Luas Areal Produksi (ha) 
Produktifitas 

(ton) 

1 Sagu 39.850 243.710 

2 Kelapa 31.920 29.180 

3 Karet 20.760 12.290 

4 Kopi 1.800 1.800 

5 Pinang 440 220 

Sumber: Kabupaten Kepulauan Merenati dalam Angka 2020 

 

5.3 Pengembangan Ekonomi Hijau pada KHG Pulau Tebing Tinggi 

5.3.1 Pengembangan Kebun Sagu Ramah Gambut 

Kesesuaian 

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan sentra produksi Sagu yang terbesar di wilayah Indonesia 

bagian barat, dengan areal produksi sekitar 39.850 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan. 

Luas areal produksi Sagu pada KHG Pulau Tebing Tinggi yang meliputi Kecamatan Tebing Tinggi 

Timur, Tebing Tinggi Barat dan Tebing Tinggi adalah sekitar 26.080 hektar atau sekitar 65% luas total. 

Pada KHG ini juga terdapat perusahaan perkebunan Sagu yang dikelola oleh PT. Nasional Sago Prima 

(NSP) dengan wilayah konsesi seluas 21.418 hektar dan areal yang berproduksi sekitar 14.000 ha. 

Hal ini menunjukkan bahwa kebun-kebun Sagu yang dimiliki dan dikelola masyarakat secara 

keseluruhan mencapai kurang-lebih 12.000 hektar (BRG-JICA, 2017). Hampir semua kebun Sagu baik 

yang dimiliki dan dikelola masyarakat maupun perusahaan di kabupaten Kepulauan Meranti berada 

pada lahan gambut. Namun demikian, berdasarkan hasil pemantauan dan penelitian yang telah 

diuraikan sebelumnya bahwa tanaman Sagu bisa tumbuh dengan baik di lahan Sagu terutama jika 

dijaga kebasahannya, bahkan bisa sinergi dengan upaya restorasi gambut. 

  



64 Ekonomi Hijau 
Gambut Indonesia 

Nilai Ekonomi 

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh tim Pusat Studi Bencana, LPPM Universitas Riau 

didapatkan informasi bahwa secara umum masyarakat menjual Sagu dalam beberapa bentuk, 

yaitu berupa batang pohon, tual batang, Sagu basah, dan Sagu kering (Gambar 5.6). Harga 

sebatang pohon berkisar antara Rp. 250.000,- hingga Rp 400.000,- tergantung dari Panjang, 

ukuran dan beratnya.  

Tual Sagu adalah pohon Sagu yang sudah dipotong-potong dengan ukuran sekitar 1 meter. 

Harga per tual Sagu berkisar Rp 35.000,- hingga Rp 45.000,-. Jika tual-tual Sagu tersebut 

diolah lebih lanjut di kilang-kilang Sagu maka akan menghasilkan Sagu basah yang merupakan 

hasil ekstraksi tepung Sagu dengan harga berkisar Rp 1.800,- hingga Rp 2.000,- per kilogram. 

Tual Sagu yang diproses biasanya bisa menghasilkan Sagu basah berkisar 25 kg hingga 30 kg 

per tual. Sagu basah tersebut jika diolah lebih lanjut akan menghasilkan Sagu kering yang 

berupa tepung, dengan harga berkisar Rp 4.500,- hingga Rp 6.000,- per kilogram. Penjualan 

tepung Sagu kering memberikan nilai ekonomi dan keuntungan yang lebih besar apabila 

dibandingkan dengan tepung Sagu basah. Akan tetapi, sebagian besar kilang Sagu yang 

dimiliki masyarakat hanya mampu memproses hingga Sagu basah saja. Produk turunan lain 

yang dihasilkan dari tepung Sagu (baik tepung Sagu basah maupun tepung Sagu kering) ini 

bisa berupa beragam jenis makanan tradisional seperti mie Sagu, Sagu telur atau Sagu lemak 

dalam skala kecil rumah tangga yang dipasarkan dalam lingkup desa hingga kabupaten. 

Prospek Pasar 

Prospek pasar Sagu tergantung pada produk yang dijual. Sebagai contoh, pasar tual Sagu sangat 

lokal dalam lingkup desa dan/atau desa terdekat tergantung pada lokasi kebun, lokasi kilang dan 

akses transportasi. Pembeli tual Sagu umumnya adalah para pemilik kilang Sagu yang kemudian 

mengolah tual Sagu tersebut tepung Sagu basah. Penjualan tepung Sagu basah dapat dilakukan 

di tingkat desa hingga tingkat kabupaten, sedangkan produk tepung Sagu kering memiliki pangsa 

pasar yang lebih luas. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat, hampir semua 

tepung Sagu yang diproduksi di Kabupaten Kepulauan Meranti dijual ke Cirebon dan baru di kota 

inilah tepung Sagu diolah lebih lanjut atau dijual kembali ke pasar yang lebih luas.  

Sebagai upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi dan jangkauan pemasaran produk Sagu, 

pemerintah pusat telah membangun pusat industri pengolahan Sagu terpadu di Desa Sungai 

Tohor. Menurut informasi yang didapatkan dari wawancara dengan tokoh masyarakat, pusat 

pengolahan Sagu terpadu tersebut akan menjadi sentra pengolahan tepung Sagu basah 

menjadi tepung Sagu kering, dengan kualitas yang baik, dan berbagai produk turunannya 

seperti gula cair, kerupuk udang, mie Sagu dan Sagu mutiara. Pengolahan tual Sagu menjadi 

tepung Sagu basah akan tetap dilakukan di kilang-kilang Sagu masyarakat dengan harapan 

hadirnya sentra industri Sagu tersebut tidak mematikan usaha kilang masyarakat. Untuk 

mendukung berkembangnya sentra industri Sagu tersebut, pemerintah juga sedang 

mempersiapkan infrastruktur pendukungnya, seperti konektifitas jalan antar desa/kecamatan 

di sekitarnya, listrik, pelabuhan, dan lain-lain. 
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Gambar 5-6. Sagu Sungai Tohor, salah satu komoditas unggulan yang terdapat dalam KHG Pulau 
Tebing Tinggi yang potensial untuk dikembangkan: (a) sistem pertanaman Sagu yang 
dikelola secara tradisional; (b) pemotongan batang Sagu menjadi tual-tual dalam 
panen; (c) pengangkutan tual Sagu menuju kilang melalui jalan air; (d) salah satu 
contoh kilang yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat (perorangan); (e) produk 
olahan awal Sagu dalam bentuk Sagu basah; (f) contoh olahan Sagu lebih lanjut dalam 
bentuk mie Sagu yang dihasilkan oleh industri kecil berskala rumah tangga. (Sumber: 
BRG-JICA 2017) 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Gambar 5-7 Sistem tata air dengan penyekatan kanal (kiri) menjaga muka air di kanal tetap tinggi 

untuk transportasi tual Sagu (kanan) dan menjaga kebasahan lahan gambut 

Potensi pengembangan 

Pengusahaan kebun Sagu di KHG Pulau Tebing Tinggi memiliki potensi untuk dikembangkan 

pada areal gambut yang telah mengalami degradasi, terutama di lokasi dengan kedalaman 

gambut kurang dari 3 meter. Pengembangan pengusahaan kebun Sagu tersebut akan 

meningkatkan sumber pendapatan masyarakat (R3) dan memperbaiki penutupan lahan (R2). 

Sebagai contoh, 2.536 hektar areal eks PT. LUM (dari total area sekitar 10.082 ha) yang saat ini 

didominasi semak, alang-alang dan lahan terbuka dapat diprioritaskan sebagai areal 

pengembangan pengusahaan kebun Sagu (Gambar 5.8). Mengingat Sagu baru bisa dipanen 

setelah berumur 12 tahun (dari sejak ditanam), maka kombinasi tanaman Sagu dengan 

tanaman jangka pendek (hortukultura) yang bernilai ekonomi tinggi akan memberikan 

alternatif pendapatan bagi masayarakat sebelum mereka memperoleh manfaat dari Sagu. 
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Gambar 5-8 Areal eks PT.LUM yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kebun sagu, 

terutama pada tutupan lahan berupa semak, belukar dan lahan terbuka. 

5.3.2 Pengembangan kopi liberika 

Kesesuaian 

Jenis kopi Liberika (Coffea liberica) merupakan jenis kopi yang mampu tumbuh pada lingkungan 

pesisir dan lahan gambut, meskipun kemungkinan terbatas pada lahan gambut dangkal (<3 m). 

Kopi Liberikan telah dibudidayakan hingga skala komersial oleh masayarakat di Desa Sempian 

dan Kedabu Rapat yang berada di Kecamatan Rangsang Pesisir dan Rangsang Barat, di Pulau 

Rangsang sejak lebih dari tiga dekade lalu. Pengalaman dari pengusahaan kopi Liberika di kedua 

desa tersebut memberikan harapan, bahwa tanaman kopi Liberika memiliki potensi untuk 

diintegrasikan kedalam upaya restorasi gambut. 

Nilai Ekonomi 

Saat ini kopi Liberika dari Sempian dan Kedabu Rapat telah mendapatkan pengakuan sebagai 

salah satu kopi terbaik dari Indonesia. Biji kopi Liberika kering (green bean) saat ini memiliki 

kisaran harga antara Rp 40.000,- hingga Rp 50.000,- per  kilogram, sedangkan harga biji kopi 

yang telah diolah menjadi roasted bean harganya mencapai Rp 120.000,- hingga Rp 130.000,- 

per kilogram. 
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Prospek Pasar 

Kopi adalah salah satu komoditi bahan minuman terpenting di dunia. Sebagai komoditi 

perdagangan kopi bahkan menempati urutan kedua setelah minyak bumi. Walaupun pasar kopi 

terbesar berada di negara-negara maju, komoditi ini hanya diproduksi di negara-negara 

berkembang, teristimewa yang berada di kawasan khatulistiwa. Indonesia termasuk negara 

penghasil kopi terbesar di dunia, yang menempati urutan keempat setelah Honduras, India dan 

Eithopia.  

Budaya minum kopi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional terus berkembang 

sehingga jumlah konsumen kopi juga semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan terjadinya 

peningkatan permintaan kopi dunia yang diprediksi sekitar 5% setiap tahunnya. Di Indonesia 

sendiri, jumlah konsumen kopi telah mengalami peningkatan pesat dalam sepuluh tahun 

terakhir. Menurut Pranoto Soenarto yang menjabat Ketua Kompartemen Industri dan Kopi 

Spesial Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), konsumsi kopi di pasar domestik 

Indonesia pada saat ini mencapai 1,6 kg – 1,7 kg per kapita, sementara sepuluh tahun 

sebelumnya hanya berkisar 0,8 kg per kapita. Hal ini mengindikasikan besarnya potensi pasar 

kopi baik di luar maupun di dalam negeri.  

Pasar kopi Liberika masih terbuka lebar, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal ini, 

Malaysia adalah penyerap kopi liberika terbesar yang diproduksi di Indonesia. Sebagai contoh, 

sekitar 80% dari hasil panen kebun-kebun yang terdapat di Sempian dan Kedabu Rapat diekspor 

ke negara jiran ini. 

Potensi pengembangan 

Lahan gambut di Sempian dan Kedabu Rapat memiliki kesesuaian yang tinggi untuk 

pengembangan kopi Liberika. Lahan ini berupa lahan gambut dangkal dengan tanah yang oleh 

penduduk lokal disebut “kilang manis” dengan kondisi drainasi sedang. Keberadaan tanaman 

lain di lahan gambut ini, seperti kelapa dan pohon buah-buahan, memberikan naungan yang 

baik untuk tanaman kopi Liberika sehingga dapat tumbuh dengan optimal. Tanaman kopi 

Liberika yang terawat dengan baik dapat menghasilkan 8.000-10.000 kg/ha/tahun.  

Dalam wilayah KHG Pulau Tebing Tinggi, khususnya dalam wilayah Kecamatan Tebing Tinggi 

Timur, terdapat sejumlah lokasi yang cukup sesuai untuk pengembangan kopi liberika. Menurut 

KPHP Tebing Tinggi, sejumlah lokasi di Desa Teluk Buntal dan Desa Tanjung Gadai memiliki 

kesesuaian lahan yang tinggi untuk dapat dikembangkan sebagai areal penanaman dan 

produksi kopi Liberika. Areal lain yang juga memiliki kesesuaian lahan yang baik untuk 

pengembangan penanaman dan produksi kopi Liberika terletak di Desa Tanjung Sari, Desa 

Sendanu Darul Ihsan dan Desa Nipah Sendanu. Diperkirakan terdapat sekitar 160 hektar lahan 

gambut dangkal atau “kilang manis” di lima desa ini yang cocok untuk budidaya kopi liberika 

(Tabel 5.3).  
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Tabel 5-3 Taksiran potensi lahan gambut untuk pengembangan kopi liberika di lima desa di 

Pulau Tebing Tinggi (Sumber: BRG-JICA, 2017) 

No. Desa Potensi Lahan (ha) 

1 Nipah Sendanu 30 

2 Sendanu Darul Ihsan 30 

3 Tanjung Sari 30 

4 Tanjung Gadai 20 

5 Teluk Buntal 50 

Total 160 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Gambar 5-9. Kopi liberika, salah satu komoditas yang terdapat dalam KHG Pulau Tebing Tinggi 

yang potensial untuk dikembangkan: (a) sistem pertanaman campur kelapa di Teluk 

Buntal; (b) salah seorang petani kopi liberika di Tanjung Sari; (c) buah kopi liberika 

masak di Nipah Sendanu; (d) hasil panen buah kopi di Tanjung Gadai; (e) penjemuran 

buah kopi yang telah dipenyet secara mekanik di Tanjung Gadai; (f) buah kopi penyet 

yang telah dikeringkan di Tanjung Gadai. 

5.3.3 Potensi Pengembangan Jasa Penyerapan Karbon 

Pembangunan ekonomi hijau dilaksanakan dengan berlandaskan pada pemahaman akan 

tingginya nilai ekonomi jasa ekosistem, salah satunya adalah jasa ekosistem pengaturan iklim 

melalui penyerapan karbon.  Kesadaran untuk mengurangi emisi karbon telah dilakukan dalam 

skala luas melalui aksi nyata berupa pengenaan pajak karbon, meningkatkan Carbon Offset 

(Emitter membayar konsekuensi emisinya). Menurut McKinsey, pada tahun 2020, permintaan 

karbon di pasar global setidak-tidaknya 1,4 milyar ton karbon dengan harga antara 5-150 

USD/ton C. Sebagai contoh, menurut World Bank, Negara Bagian California di Amerika Serikat 

mematok pajak karbon senilai 5-25 USD per ton karbon, sementara Swedia mematok pajak 

karbon 150 USD per ton karbon. Prospek Carbon Offset tidak hanya berbasis pada perjanjian 

bilateral antar pemerintah (G to G), tetapi juga berbasis voluntary. Hal ini menunjukkan adanya 

potensi untuk melakukan penjualan karbon pada perseorangan ataupun perusahaan.   

Kesatuan Hidrologi Gambut Pulau Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, 

menyimpan cadangan karbon yang besar dan memiliki fungsi yang signifikan dalam penyerapan 

karbon. Besarnya pasar Carbon Offset dan posisi KHG Pulau Tebing Tinggi sebagai kawasan 

gambut penyimpan karbon, memungkinkan perwujudan skema jasa ekosistem. Pengembangan 

bisnis penyerapan karbon di KHG Pulau Tebing Tinggi dapat dikembangkan dengan mekanisme 

avoiding emission atau pencegahan emisis. Emisi yang dicegah berasal dari peningkatan TMA 

pada lahan gambut yang ditanami Sagu, terutama di Pulau Tebing Tinggi Timur.  Rata-rata TMA 

(e) (f) 
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di KHG Pulau Tebing Tinggi pada bulan Juli – Desember 2018 adalah sekitar -70 cm (berkisar 

antara -40 cm hingga -95 cm, data SESAME) diprediksi dapat menyebabkan emisi karbon sekitar 

100 ton CO2 eq per hektar per tahun (Hooijer et al. 2012). Peningkatan TMA melalui 

penyekatan kanal yang efektif ditargetkan untuk dapat menaikkan TMA hingga -30 cm. Pada 

level ini emisi CO2 eq akan turun hingga menjadi senilai 8.6 ±5.3 ton C eq per hektar per tahun 

(Agus et al. 2014). Berdasarkan hitungan tersebut, potensi penurunan emisi yang dapat 

dilakukan melalui peningkatan TMA hingga -30 cm adalah berkisar 90 ton emisi CO2 eq per 

hektar per tahun. Dengan luas 26 ribu hektar, upaya ini mampu mencegah emisi sebanyak 

2.340.000 ton. Kubah gambut di Pulau Tebing Tinggi Barat memiliki luas sekitar seluas 28 ribu 

hektar. Kubah gambut ini belum terkonversi dan memiliki potensi untuk menjadi area inti 

perhitungan karbon. Pencegahan alih fungsi dan/atau deforestasi di kubah gambut ini dapat 

dihitung sebagai pencegahan emisi. Dengan mengacu pada nilai potensi emisi akibat perubahan 

lahan sebesar 100 ton CO2 eq per hektar per tahun, maka pencegahan alih fungsi dan/atau 

degradasi di kubah gambut ini akan senilai dengan penurunan emisi sebesar 2.800.000 ton. 
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6.  Pengembangan Ekonomi Hijau pada 
Lanskap Ekosistem Gambut Jambi 

6.1 Pengelolaan Lahan Gambut di Jambi Terkini 

Provinsi Jambi memiliki lahan gambut seluas sekitar 700.000 hektar (Wahyunto, Ritung et 

al. 2003), yang tersebar di sebagian besar dataran rendah di Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur, Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi, serta sebagian kecil dataran tinggi di 

Sarolangun dan Kerinci. Lahan gambut yang terletak di dataran rendah Provinsi Jambi 

menyimpan nilai sejarah tentang peradaban manusia dan telah mengalami perubahan 

secara ekologi (Hapsari, Biagioni et al. 2018). Penggunaan lahan gambut di Jambi saat ini 

didominasi oleh pola pertanian yang homogen dengan dominansi tanaman kelapa sawit 

(baik oleh perkebunan besar maupun perkebunan rakyat), HTI acacia, kopi dan pinang 

(Afriyanti et al., 2016).  
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Gambar 6-1 Penggunaan lahan gambut sebagai perkebunan kelapa sawit milik peatni kecil 

(oranye tua) dan perusahaan (oranye lebih muda) di tiga kabupaten yang memiliki 

gambut dataran rendah di Provinsi Jambi (Afriyanti et al. 2016) 

Perbaikan tata kelola gambut di Jambi mulai dilakukan melalui penataan kembali penggunaan 

lahan secara menyeluruh untuk mencapai terwujudnya pembangunan berkelanjutan di provinsi 

ini. Terkait dengan hal tersebut, pengembangan ekonomi dengan berbasis pada restorasi 

gambut menjadi sangat penting untuk diimplementasikan. Pengembangan ekonomi berbasis 

restorasi akan memberikan manfaat yang signifikan dalam peningkatann produktifitas 

ekosistem gambut dalam mengurangi resiko terjadinya kerusakan lingkungan seperti banjir 

permanen yang disebabkan oleh subsidensi.  Restorasi gambut dengan mengacu pada prinsip 

3R juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan kepada 

masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar lahan gambut. 
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6.2 Pembangunan Ekonomi Hijau di Provinsi Jambi 

Pengembangan ekonomi hijau di lanskap gambut di Provinsi Jambi hendaknya dapat 

dilaksanakan dengan berbasiskan kearifan lokal yang ramah gambut, yang sudah ada sejak 

tahun 1960an, yang dipadu dengan produk unggulan jasa ekosistem gambut. Ramah gambut 

didefinisikan sebagai segala bentuk praktek pengelolaan yang mampu mencegah katastropi 

resiko bencana akibat kolapsnya ekosistem gambut. Pembangunan ekonomi hijau ini 

hendaknya juga dilakukan melaui pengembangan perhutanan sosial. Pengembangan 

perhutanan sosial memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan 

restorasi dan menjamin mereka untuk bisa mendapatkan manfaat ekonomi dan lingkungan dari 

jasa ekosistem (Gunawan dan Afriyanti, 2019).  

Ekosistem gambut di Propinsi Jambi memberikan jasa ekosistem penting yang dapat digunakan 

sebagai modalitas untuk pengembangan ekonomi hijau. Jasa ekosistem gambut yang telah 

terbukti memiliki nilai ekonomi ini utamanya adalah jasa penyedia, yang berupa produk-produk 

paludikultur dan pertanian ramah gambut. Produk-produk unggulan tersebut diantaranya 

adalah kopi Liberika, Pinang Betara, serta produk-produk hasil hutan non-kayu. Kopi Liberika 

ditanam oleh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak 50 tahun dan saat ini telah 

dikenal sebagai salah satu produk kopi unggulan dari Provinsi Jambi. Sedangkan Pinang telah 

menjadi simbol tradisi sekapur sirih di Jambi dan tanah melayu umumnya. Tipe jasa ekosistem 

gambut lain yang juga memiliki potensi untuk dikembangkan adalah penyerapan karbon.  

Akan tetapi, pengembangan ekonomi hijau di Jambi masih menghadapi beberapa kendala. 

Kendala pertama adalah terkait dengan penterjemahan prinsip jasa ekosistem dan 

pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan tidak dapat dioperasionalkannya 

beberapa potensi pendanaan ke dalam kegiatan atau program yang effektif. Sebagai contoh 

adalah potensi untuk peningkatan kesejahteraan karbon (low carbon prosperity) seperti yang 

telah diinisiasi oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim di tahun 2010 melalui perbaikan tata 

kelola ekosistem gambut. Kendala kedua adalah terkait dengan upaya merubah persepsi dan 

budaya masyarakat dalam melakukan praktek budidaya gambut.  

Buku ini memaparkan potensi pembangunan ekonomi hijau di dua KHG di Provinsi Jambi. Kedua 

KHG tersebut adalah KHG Mendahara-Batanghari meliputi HLG Sungai Buluh dan HLG 

Londerang, dan KHG Baung-Betarayang yang meliputi HLG Beram Itam. Pemilihan KHG 

Mendara-Batang dan KHG Baung-Betara dilakukan berdasarkan keunikan dan tingkat tekanan 

yang dihadapi oleh kedua KHG tersebut.  
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Gambar 6-2 KHG Mendahara-Batanghari dan KHG Tungkal-Mendahara, HLG Sungai Buluh, HLG 

Londerang, HLG Beram Hitam, dan Desa-desa lokasi berpotensi 

Pembangunan hijau di provinsi Jambi merupakan peluang bagi pembangunan kesejahteraan 

masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan data dari kementerian keuangan yang diperoleh 

dengan diskusi terfokus dengan Joko (2020), potensi dana-dana dan mekanisme dapat 

dikembangkan dan diintegrasikan dengan kinerja pemerintah daerah, misalanya dengan 

pembentukkan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di daerah dan perlunya 

fasilitasi ahli dan bahasa dalam pemanfaatan mekanisme internasional seperti Green Climate 

Fund (GCF).  
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6.2.1 Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis Keunggulan Komoditas Lokal Gambut di 

Jambi 

Pengembangan ekonomi hijau di lanskap ekosistem gambut di Provinsi Jambi dilaksanakan 

dengan berbasiskan kearifan lokal yang ramah gambut, yang sudah ada sejak tahun 1960an tetapi 

kemudian tidak bertahan dengan adanya degradasi lahan gambut. Ramah gambut didefinisikan 

sebagai segala bentuk praktek pengelolaan yang mampu mencegah katastropi resiko bencana 

akibat kolapsnya ekosistem gambut.  

Produk-produk unggulan yang sekarang dibudidayakan dan adaptif pada gambut dengan TMA 

yang tinggi adalah pinang dan kopi liberika. Terdapat juga jenis-jenis asli rawa gambut yang 

diidentifikasi di gambut Sumatra dan terdapat juga di gambut Provinsi Jambi. Pengembangan 

jenis-jenis ini dapat bernilai ekonomi hijau dan mengatasi kelangkaan produk ini di pasaran dan 

mencegah perambahan hutan rawa gambut. Berikut disajikan rasional dari keunggulan komoditas 

di Provinsi Jambi.  

• Kopi liberika sudah ditanam masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak 50 

tahun. Permentan No. 4968/KPTS/SR.120/12/2013 tanggal 6 Desember 2013 telah 

dilepaskan kopi liberoid Tanjab Barat sebagai varietas unggulan dengan nama kopi liberika 

tungkal komposit (Libtukom) yang hidup di lahan gambut dataran rendah < 70 meter pada 

luasan 2.952 ha. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No.580/dibentuk 

Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis (MPIG) yang melakukan perlindungan bersama 

produksi kopi yang dihasilkan oleh anggota atau masyarakat untuk perbaikan nilai tukar 

petani (NTP), perbaikan kualitas dan kuantitas sesuai SOP, dikenal luas, terlindungi 

keasliannya, dan terjadi peningkatan pemasaran dan daya saing. Sebelum tahun 2010, kopi 

liberika termasuk komoditas yang diandalkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

besar seperti hajatan. Dalam wawancara penulis dengan masyarakat di Desa Beram Hitam 

dan Mekar Jaya, kini kopi liberika tercancam berbagai masalah degradasi lahan gambut, 

sepertinya teroksidasinya dan terkeksposnya pirit. 

• Pinang Betara adalah varietas pinang pertama yang menjadi komoditas unggulan yang 

ditetapkan dengan SK MENTAN Nomor 199/Kpts/SR.120/1/2013. Keunggulannya terletak 

pada produksinya yang tinggi yaitu hampir 8 ton dibandingkan dengan varietas pinang 

india dan pinang lokal lainnya. Pinang sebagai simbol tradisi sekapur sirih di Jambi dan 

tanah melayu umumnya, juga bermanfaat untuk batik, kosmetik, dan obat-obatan. 

Dipercaya bahwa kata Jambi yang dahulu adalah Jambee diartikan Pinang oleh pedagang 

tempo dulu. Pinang sekarang dibudidayakan masyarakat sebagai langkah adaptasi dengan 

rendahnya nilai ekonomi komoditas lainnya, Diversifikasi budidaya pertanian dengan 

pinang memberikan nilai tambah ekonomi. 

• Berbagai jenis kehutanan dan salah satunya adalah jelutung yang sudah diporgramkan 

oleh pemerintah. Tabel 6-1. Spesies pohon hutan rawa gambut Sumatra yang memiliki 

multiguna. 
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Tabel 6-1 Spesies pohon hutan rawa gambut Sumatra yang memiliki multiguna 

No. Species Nama lokal Pemanfaatan 

1 Campnosperma auriculatum (Blume) 
Hook.f. * 

Terentang putih kayu, biji, getah 

2 Campnosperma coriaceum (Jack) 
Hallier f.  

Terentang abang  kayu, biji 

3 Gluta aptera (King) Ding Hou Rengas paya kayu, resin 

4 Gluta renghas L. Rengas kayu indah, buah, resin 

5 Alstonia spatulata Blume Pulai gabus  kayu, obat 

6 Ilex cymosa Blume  Kelat putih  kayu, obat 

7 Durio carinatus Mast. Durian paya kayu, buah 

8 Ploiarium alternifolium (Vahl) Melch. Jonger kayu, obat 

9 Santiria laevigata Blume * Balam pora kayu, buah 

10 Calophyllum canum Hook.f. ex 
T.Anderson 

Bintangur kayu, getah 

11 Calophyllum pisiferum Planchon & 
Triana * 

Bintangur kayu, obat 

12 Bhesa paniculata Arn.* Asam kelat kayu, buah 

13 Lophopetalum javanicum Turcz. Perupuk kayu, racun panah 

14 Parastemon urophyllus (Wall. ex A.DC.) 
A.DC. 

Kelat malas kayu, pohon hias 

15 Garcinia bancana Miq. Sikup kayu, buah 

16 Garcinia nigrolineata Planch. ex 
T.Anderson 

Kandis kayu, buah 

17 Anisoptera marginata Korth.* Mersawa kayu, damar 

18 Shorea balangeran Burck * Belangir, belangiran kayu, damar 

19 Shorea hemsleyana King ex Foxw. * Meranti rawang kayu,damar,tengkawang 

20 Shorea macrantha Brandis * Meranti kait, kunyit kayu,damar,tengkawang 

21 Elaeocarpus griffithii (Wight) A.Gray Merawa kayu, buah, obat 

22 Blumeodendron tokbrai (Blume) Kurz Tengkurung kayu, buah 

23 Archidendron clypearia (Jack) 
I.C.Nielsen 

Petai monyet kayu, obat 
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No. Species Nama lokal Pemanfaatan 

24 Dialium indum L.  Asam keranji kayu, buah 

25 Alseodaphne coriacea Kosterm. Gemor kayu, obat nyamuk 

26 Litsea machilifolia Gamble Medang kayu, buah 

27 Barringtonia reticulata (Blume) Miq. Putat paya kayu, pewarna 

28 Aglaia lawii (Wight) C.J.Saldanha * Lasih, langsat lutung kayu, buah, obat 

29 Aglaia leptantha Miq. Langsat-langsat kayu, buah, obat 

30 Aglaia rubiginosa (Hiern) Pannell Parak, parak api kayu, obat 

31 Sandoricum beccarianum Baill. Kecapi kera kayu, buah 

32 Parartocarpus venosus Becc. Buruni kayu, getah, biji 

33 Horsfieldia crassifolia (Hook.f. & 
Thomson) Warb. * 

Darah-darah kayu, buah 

34 Myristica lowiana King * Pendara kayu, getah 

35 Syzygium chloranthum (Duthie) Merr. 
& L.M.Perry 

Jambu kayu, buah 

36 Antidesma coriaceum Tul. Empenai kayu, buah 

37 Glochidion glomerulatum (Miq.) Boerl. Ubar jalo kayu, obat, pewarna 

38 Austrobuxus nitidus Miq. Kelat kayu, buah 

39 Xanthophyllum stipitatum A.W.Benn. Langir kayu, buah 

40 Xerospermum laevigatum Radlk. Rambutan pacat kayu, buah, obat 

41 Madhuca motleyana (de Vriese) 
J.F.Macbr. 

Nyatoh kayu, buah, biji 

42 Palaquium burckii H.J.Lam Nyatoh suntai kayu,buah, biji 

43 Palaquium walsurifolium Pierre ex 
Dubard. 

Nyatoh, balam putih kayu, getah, buah, biji 

44 Stemonurus secundiflorus Blume Sembasah, semanten kayu, buah, obat 

45 Tetramerista glabra Miq. Pedada pajo, punak kayu, buah 

46 Rinorea javanica Kuntze Medang gergah kayu, obat 

Sumber: Wardani Marfuah, Denny dan Sutiyono.  Spesies Pohon Hutan Rawa Gambut Sumatra, 

Prosiding Seminar Nasional, Komisi Restorasi Gambut 
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Tabel 6-2 Tinggi muka air pada berbagai komoditas yang dibudidayakan di lahan gambut dan 

tutupan lahan gambut 

Jenis Tanaman 
TMA yang dapat di adaptasikan antara restorasi dan 

produkvitas (m) 

Sagu 
0 a 

-0,2 s.d -0,4b 

Kelapa, kopi -0,3 c 

Nanas -0,3d 

Kelapa Sawit -0,5 s.d -0,8c 

Karet -0,7e 

Hutan gambut primer +0,1f 

Hutan gambut sekunder -0,1 s.d -0,3f,g,h 

*merujuk pada Laporan penelitian perhitungan kelayakan ekonomi komoditas lokal dengan sumber: 

a. FAO (2014); b. Najiyati et al (2005); c. Agus dan Subiksa (2008); d. Uda et al (2020); e. Hergoulc’h 

& Verchot (2011); f. Husnain et al (2014); g. Nusantara et al (2012); h. Hirano et al (2014); 

perhitungan emisi berdasarkan Hooijer et al. (2010) dengan asumsi drained area 25% pada hutan 

gambut, 75% pada tanaman sagu, kelapa, kopi, nanas dan 100% pada tanaman kelapa sawit, karet  

Berdasarkan Tabel 6-2 dapat disimpulkan bahwa komoditas yang dibudidayakan dalam skala 

luas di lahan gambut di Provinsi Jambi kini tidak sesuai dengan kriteria pengelolaan lahan 

gambut yang sesuai dengan prinsip-prinsip restorasi, kecuali jika dengan rekayasa teknologi 

agronomi seperti rekayasa perakaran sawit di gambut dengan nutrisi yang menyebabkan 

gambut berada di perakaran dangkal dan TMA yang tinggi. Sedangkan komoditas lainnya 

seperti kelapa, kopi, nanas dapat ditata kembali TMA pada perkebunan yang sudah ada 

sekarang sesuai dengan syarat tumbuh dan implementasi kebijakan -40 cm TMa, atau lebih 

tinggi lagi.  Selain itu beberapa komoditas yang sudah berkembang di Jambi berpotensi menjadi 

alternatif ekonomi dalam pembangunan ekonomi hijau, dengan perbaikan sistem produksi 

(Tabel 6-3). 
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Tabel 6-3 Alternatif ekonomi, produksi, dan perbaikan sistem produksi yang sudah 

berkembang di Jambi dan Strategi Pengembangannya dalam Ekonomi Hijau 

(Salmayenti et al, 2020) 

Alternatif 

ekonomi 
Produksi Perbaikan 

Agroforestry 

pinang-kopi kopi 

1.000 pohon/ha 

pinang 700 

pohon/ha 

 

Kopi produktif dapat mencapai 17 tahun  

Volume produksi rata-rata 1.020 kg biji 

kopi kering per hektar per tahun  

Harga biji kopi kering atau green bean di 

tingkat petani dapat mencapai rp 

41.000/kg. Beberapa perusahaan kopi 

terkemuka di indonesia telah 

menggunakan kopi ini sebagai bahan 

baku. Penjualan kopi dilakukan dalam 

bentuk buah segar atau green bean 

dengan harga jual cukup tinggi. Sesuai 

populasi pohon kopi di wilayah ini sekitar 

900 s/d 1.000 pohon per hektar dan rata-

rata produksinya 950 kg per hektar. 

Melengkapi dengan 

revegetasi, yang memberikan 

nilai tambah ekonomi dan 

ekologi. Hasil studi di 

kawasan HLG Sungai Beram 

Hitam dengan analisis 

kelayakan ekonomi dari tiga 

pola penanaman pada 

demplot uji coba, 

menunjukan bahwa pola 

tanam dengan komposisi 25% 

tanaman asli gambut (275 

pohon/ha) dan 75% tanaman 

pinang (825 pohon/ha) yang 

dapat memenuhi kebutuhan 

hidup rumah tangga petani 

(Yuniati et al., 2019) 

Madu Periode panen madu dipengaruhi oleh 

factor cuaca dan musim. Selama musim 

hujan, potensi panen musim hujan dapat 

dilakukan sekali setiap satu bulan sekali, 

sedangkan panen pada musim kemarau 

dapat mencapai tiga bulan (sumber: 

Tamin, R. P., Fazriyas, F., Hamzah, H., 

Albayudi, A., & Anggraini, R. (2020). PPM 

Budidaya Lebah Madu Pada Wilayah KPHP 

Unit XIII Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal 

Karya Abdi Masyarakat, 4(1), 152-161) 

Harga madu Jambi di pasaran nasional 

saat ini dapat mencapai Rp. 125.000-

135.000 per kg 

Revegetasi dan pola tanam 

polikultur meningkatkan 

biomassa di lahan gambut, 

hal ini tentu berkolerasi 

dengan potensi peningkatan 

produktivitas madu. Hal ini 

dapat memotivasi 

masyarakat lokal untuk dapat 

menjaga keberadaan hutan 

dalam menghasilkan nilai 

ekonomi dari produksi madu 

di hutan gambut karena 

berhubungan dengan 

ketersediaan pakan. 
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Alternatif 

ekonomi 
Produksi Perbaikan 

Ikan rawa Kegiatan budidaya ikan dapat 

menghasilkan produksi sekitar 17-165 

ton/tahun.  

Nilai ekonomi yang dapat dihasilkan 

berkisar 17 juta hinggan 165 juta rupiah 

per hektar per tahunnya (sumber: Laporan 

penelitian tim mitra BRG pada penelitian 

2017) 

Rawa dan sekat kanal dapat 

dimanfaatkan untuk 

menghasilkan nilai ekonomi 

tambahan dari budidaya ikan 

rawa.   

Budidaya ikan lokal memiliki 

kemudahan untuk 

dikembangkan, dapat 

dilakukan dengan cara 

dilepas di alam, di kurungan 

(keramba jaring apung, 

keramba tancap dan pen) 

Jenis ikan yang dapat 

dibudidayakan termasuk ikan 

Betok, ikan Tambakan, ikan 

Gabus, Toman dan Lele.  

 

6.2.2 Potensi Perhutanan Sosial di Gambut Jambi 

Perhutanan sosial sudah diatur dalam UU No.11/2020, sudah menjadi kebijakan nasional 

dimana rakyat diberikan akses legal, dan nantinya akan menjadi pendamping dan pelaku usaha. 

Untuk mendukung kemajuan perhutanan sosial, industri sekarang boleh dibangun di kawasan 

hutan misal untuk mengolah wood chip, wood pellet, atau hasil perhutanan sosial lainnya 

sehingga para petani hutan mudah memasarkan produknya. Di samping itu pembangunan 

industri tersebut tidak perlu menunggu izin dari luar KemenLHK. Kini perhutanan sosial tidak 

boleh berhenti hanya sampai diperoleh Surat Keputusan (SK) Izin Perhutanan Sosial saja, namun 

perlu dilanjutkan dengan pendampingan. Dalam satu SK mencakup sejumlah banyak petani 

hutan maka satu SK Perhutanan Sosial perlu didampingi oleh satu orang Pendamping. Para 

Penyuluh yang ada di KPHL setempat harus berperan sebagai pendamping untuk membantu 

memajukan perhutanan sosial. Jenis-jenis tanaman pencampur pada agroforestry adalah jenis-

jenis komersial sebagaimana telah disajikan pada Bab 4. Agroforestry merupakan integrasi 

antara pertanian dan kehutanan yang merupakan ciri umum penghidupan yang berkelanjutan 

dari petani skala kecil di Indonesia (Irawanti et al., 2014). 
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6.3 Menjawab Tantangan Pembangunan Ekonomi Hijau dengan Restorasi 

Gambut dan Strategi  

Tantangan dalam pengembangan ekonomi hijau adalah keterlanjuran dan keterikatan 

masyarakat secara sosial dan ekonomi pada lahan gambut yang sudah dikelola sekarang 

berdasarkan business as usual (BAU) yang menyebabkan tingginya opportunity cost (biaya yang 

menggantikan produksi sekarang dengan alternatif produksi yang dipilih, dalam hal ini adalah 

alternatif ekonomi hijau), terutama nilai ekonomi sawit yang dibandingkan dengan harga 

karbon dalam mekanisme REDD (Buttler, Koh et al. 2009). Menjawab tantangan ini, penulis 

memberikan alternatif tambahan yaitu enabling commodities, menambahkan manfaat dari 

harga karbon.  

Selain itu tantangan terbesar adalah pengembangan komoditas ramah gambut dan mengubah 

pola penggunaan lahan yang sudah ada didukung dengan penyediaan pasar. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa rata-rata keuntungan per hektar per bulan dari pemanfaatan lahan 

menggunakan teknik agroforestry pinang-kopi adalah paling besar; dibandingkan dengan 

agroforestry pinang-sawit (keuntungan Rp. 1.161.444), monokultur sawit (Rp. 875.833 di KHG 

Tungkal-Mendahara, dan Rp. 741.358 di KHG Mendahara-Batanghari) (dengan asumsi harga 

sawit Rp. 1200 per Kg). Tabel 6-4 mendeskripsikan analisa usaha tani agroforestry Pinang-Kopi 

Liberika, dengan rentang waktu analisis 15 tahun. Besarnya suku bunga mengacu pada suku 

bunga kredit usaha rakyat di Jambi sebesar 9% (Tabel 6-4). 

Tabel 6-4 Analisis Usaha Tani Agroforestry Pinang - Kopi Liberika 

No Uraian Agroforesty pinang – kopi liberika 

1 Asumsi discount rate*) 9% 

2 Asumsi umur produktif 15 tahun 

3 Harga hasil panen: 

Kopi 

Pinang 

 

Rp 40.000/kg 

Rp 12.000/kg 

4 NPV Rp 97,032,725 

5 IRR 38% 

6 Rata-rata keuntungan per tahun Rp 23,562,667 /ha 

7 Rata-rata keuntungan per bulan Rp 1,963,555/ha 

Sumber: Laporan Akhir Analisis Mata Pencaharian Masyarakat di Lahan Gambut, BRG-P3SEKPI, 

2017, Keterangan: Suku bunga kredit usaha rakyat di Jambi 
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Berdasarkan riset aksi Kedeputian Penelitian dan Pengembangan yang bermitra dengan 

Puslitbanghut Bogor, menunjukkan bahwa kombinasi pinang dan sawit jauh lebih 

menguntungkan daripada sawit monokultur. Walaupun keuntungan per hektar per bulan 

agroforestry pinang-kopi liberika terbesar dibandingkan dengan tiga budidaya laiinya, 

tetapi masih lebih kecil daripada upah minimum provinsi (UMP) tahun 2017 sebesar Rp 

2.063.948 per bulan (Gubernur Jambi, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat 

sekitar lahan gambut yang penghidupannya sebagai pekebun masih belum sejahtera; 

sehingga pembangunan hijau diperlukan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat. 

Perbaikan tata kelola lahan adalah hal yang penting, menempatkan komoditas yang sesuai 

dengan daya dukung lahannya. Lahan yang didominasi oleh lapisan gambut dangkal (0-1 

meter) memiliki kontribusi pendapatan lebih besar dibanding lahan yang memiliki lapisan 

gambut dalam (sekitar 4 meter). Sehingga komoditas seperti kopi dan pinang dalam 

perluasan pemanfaatannya dialokasikan pada gambut dangkal. Sedangkan gambut dalam 

dipertukkan tanaman hutan asli gambut. Kondisi terkini adalah sebagian pert anaman di 

lahan gambut dalam. Trade off pada kondisi ini adalah meninggikan TMA setinggi adaptasi 

tanaman; untuk kopi dan pinang dapat beradaptasi pada TMA -20 cm. dan 

mengkombinasikan dengan tanaman kehutanan.  

6.4 Menuju Pembangunan Ekonomi Hijau di KHG Mendahara-

Batanghari 

KHG Mendahara-Batanghari terbentang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten 

Muaro Jambi. Secara umum, masyarakat yang hidup di KHG Mendahara-Batanghari memiliki 

mata pencaharian utama bertanam sawit dan pinang, serta pengusahaan ternak. Masyarakat 

di KHG Mendahara-Batanghari ini terdiri dari masyarakat tempatan dan masyarakat pendatang 

(transmigran). Masyarakat tempatan biasanya berada di gambut dangkal, sedangkan 

masyarakat transmigran, yang umumnya berasal dari Pulau Jawa, berada di gambut dalam. 

Pada umumnya masyarakat transmigrant ini membiarkan lahan dengan kedalaman gambut 

sekitar 4 meter menjadi belukar, meskipun masih ditumbuhi jenis-jenis kayu alam seperti 

akasia, gaharu, jelutung. Terdapat beberapa petani transmigran yang berhasil menanam nanas 

di lahan gambut dalam meskipun belum panen. Informasi terkait dengan tipe masayarakat yang 

tinggal di KHG Mendahara-Batanghari serta pola pengelolaan lahan yang mereka lakukan 

dideskripsikan pada Tabel 6-5. 
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Tabel 6-5 Tipe Masyarakat, Jenis Gambut Berdasarkan Kedalaman dan Jenis Pengelolaan 

Tipe masyarakat 
Jenis gambut 
berdasarkan 
kedalaman 

Pola pengelolaan 

Transmigran 

 

Gambut dalam Sebagian transmigran membiarkan lahannya menjadi 
belukar karena kedalaman gambut di lahan mereka sekitar 
4meter dan mengalami pasang surut sehingga berbagai 
jenis tanaman yang diusahakan selalu gagal. 

Masyarakat Bergambut-
gambut dangkal 
antara 0,3 s/d 1,5 
meter 

Budidaya tanaman kayu, perkebunan, membangun parit-
parit primer di lahan gambut sebagai batas antar petak 
lahan. Selain itu ada pula parit tersier atau parit cacing yang 
lebarnya hanya 60 cm dalamnya 50 cm s/d 1meter yang 
dibangun di tengah petak lahan masyarakat dan berfungsi 
untuk mengatur sirkulasi air. Umumnya 1 hektar lahan 
mempunyai 1 parit tersier. Ukuran parit ditentukan oleh 
mereka melalui pengalaman dalam mengelola lahan 
gambut. Tujuan pembuatan parit ini untuk menghindari 
terjadinya genangan air dan mengurangi keasaman tanah. 
Kedalaman parit tidak ditentukan oleh kedalaman gambut, 
namun di daerah pasang surut KHG S.Batanghari dan 
S.Mandahara yang memiliki kedalaman gambut lebih 
kurang 4 meter tidak ada parit tersier dan parit batas antar 
petak lahan karena pada kedalam tersebut parit mudah 
sekali runtuh. 

 

Potensi pengembangan ekonomi hijau di KHG Mendahara-Batanghari dapat dilakukan dengan 

mengacu pada kondisi ekosistem gambut di HLG Londerang dan HLG Sungai Buluhyang berada 

di wilayah kerja KPHP XIV. HLG Sungai Buluh memiliki luas sekitar 17.000 hektar dan terbentang 

di 3 kecamatan (Geragai, Mendahara Ulu, dan Mendahara) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 

sedangkan HLG Londerang memiliki luas sekitar 8.000 dan terbentang di  wilayah Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (kecamatan Dendang) dan Kabupaten Muaro Jambi.  Dari sisi tutupan 

lahan, HLG Sungai Buluh memiliki tutupan lahan yang lebih baik dengan 50% nya berupa hutan 

rawa sekunder. meskipun luasan hutan rawa sekunder ini terus berubah 

(https://malikarrahiem91.users.earthengine.app/view/khg-mendahara-batanghari).  

 Sebaliknya, HLG Londerang memiliki tutupan lahan yang didominasi oleh belukar rawa akibat 

illegal loging, perambahan dan kebakaran saat musim kemarau. Tutupan lahan perkebunan 

dan pertanian lahan kering juga teridentifikasi pada HLG Londerang. Keberadaan pandan 

raksasa berduri dan jenis Tristania sp. (karamunting) dan Combretocarpus rotundatus (perepat 

darat) mengindikasikan formasi hutan rawa gambut sekunder tersebut berada pada gambut 

dalam menuju kubah gambut.  
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Gambar 6-3 Citra Satelit Landsat dari Hutan Lindung Gambut Londerang, Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur, Provinsi Jambi. Kebakaran hutan tahun 1997 menghabiskan hutan ini. 

Sampai sekarang hutan belum mampu pulih. Landsat-5 dan Landsat-8 milik U.S. 

Geological Survey Gambar 2 3 Perubahan tutupan lahan di Hutan Lindung Gambut 

Londerang, Jambi. Garis putus-putus berwarna biru pada gambar tahun 1989 yang 

menunjukkan kanal-kanal yang kemungkinan besar digali untuk mengangkut hasil 

kayu. 

Pengembangan ekonomi hijau di kedua HLG ini ditujukan untuk mengurangi tekanan terhadap 

ekosistem gambut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan 

melalui beberapa opsi, diantaranya adalah melalui skema perhutanan sosial dan rehabilitasi 

gambut. Skema perhutanan sosial menjadi pilihan utama untuk mitigasi perambahan hutan 

oleh masyarakat, yang dipicu oleh kebutuhan akan lahan untuk pertanian. Melalui skema 

perhutanan sosial ini masyarakat diajak untuk turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

perlindungan dan pemanfaatan hutan melalui ijin pengelolaan kawasan hutan. Bentuk dan 

luasan dari ijin perhutanan sosial ini dapat ajukan oleh masyarakat dengan mengacu pada 

perundangan yang berlaku. Selanjutnya, masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan 

kegiatan budidaya sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh undang-undang. 
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Tabel 6-6 Lokasi, desa, potensi perhutanan sosial di HLG Sei Bukuh dan HLG Londerang serta 

dan tantangannya   

Lokasi Desa Potensi Perhutanan Sosial Tantangan 

HLG Sei 

Buluh 

Sungai 

Beras 

Hutan Desa, SK.  707/Menhut-

II/2014  dengan  luas  2200  ha. 

Masyarakat berpartisipasi dalam 

Paludikultur jelutung dan lebah 

sebagai alternatif dari sawit di 

sekitar hutan Desa  yang kurang 

produktif. Ribuan hektar pohon 

jelutung 

Pasar getah jelutung, dan 

pengembangan produk 

turunan high end seperti 

serapannya untuk bahan 

baku ban, shield kulkas, 

isolator listrik.  

Desa Sinar 

Wajo 

Hutan Desa 5.088 hektar merupakan 

keunikan kaum muda untuk 

mengelola lahan gambut secara 

bersama-sama dalam kerentanan  

Kebakaran lahan gambut 

akibat konflik vertkal dan 

horizontal 

Desa 

Pematang 

Rahim  

Hutan Desa 1.185 Ha, masyarakat 

berpartisipasi dalam pengembangan 

ekowisata, dengan tiket masuk 

kawasan wisata rata-rata Rp. 24.000 

per orang (Salmayenti et al, 2020)   

Nilai ekowisata yang perlu 

didesiminasikan 

Kanal-kanal sekitar yang 

perlu disinergikan untuk di 

sekat. 

HLG 

Londerang 

Desa  Parit  

Culun II 

Paludikultur tanaman kehutanan 

penghasil kayu pada plot 

paludikultur di HLG Londerang. 

Lokasi yang berbatasan dengan 

kawasan konservasi HP  

Kebakaran lahan gambut 

akibat kerentanan HLG 

setelah mengalami fase 

degradasi puluhan tahun 

HLG Beram 

Hitam 

Beram 

Hitam 

Agroforesty dengan berbagai sistem Konflik sosial secara vertical 

dan horizontal 

 

Restorasi gambut sangat penting untuk diterapkan di HLG Londerang dan HLG Sungai Buluh. 

Restorasi gambut akan sangat membantu dalam mengembalikan kondisi dan kemampuan 

ekosistem gambut di kedua HLG dalam menyediakan jasa ekosistem. Penerapan konsep 

restorasi 3R dari BRG menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa restorasi gambut yang 

dilaksanakan akan dapat memberikan manfaat terhadap upaya-upaya pemulihan ekosistem 

gambut dan peningkatan perekonomian lokal. 
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Dalam kaitannya dengan lokasi HLG Londerang dan HLG Sungai Buluh yang terletak dalam 

wilayah pengelolaan KPHP Unit IV, maka pengembangan ekonomi hijau di kedua HLG ini 

hendaknya dilaksanakan bersama dengan KPHP Unit IV. Hal ini dimaksudkan untuk 

mensinergikan pengembangan ekonomi hijau ke dalam program KPHP Unit IV. Sebagai contoh, 

pada opsi perhutanan sosial akan sangat bergantung kepada rencana pengelolaan KPHP Unit IV 

utamanya terkait dengan lokasi yang dapat dialokasikan untuk perhutanan sosial (sesuai 

dengan zonasi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan KPHP Unitt XIV tersebut). 

KPHP Unit XIV juga diharapkan dapat memfasilitasi kelompok masyarakat di sekitar HLG 

Londerang dan HLG Sungai Buluh untuk dapat memperoleh ijin perhutanan sosial.  

Hal yang sama juga terjadi pada opsi restorasi. Restorasi HLG Londerang dan HLG Sungai Buluh 

hendaknya dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan KPHP Unit XIV. Secara teknis, 

restorasi di kedua HLG ini dapat dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi dan pembasahan lahan 

yang utamanya ditujukan untuk mitigasi terjadinya kebakaran lahan gambut. Secara pararel, 

restorasi ini dapat digabungkan dengan kegiata revitalisasi melalui pengusahaan jasa 

ekosistem. Pilihan pengusahaan jasa ekosistem yang bisa diterapkan sangat tergantung dari 

preferensi masyarakat, ketersediaan jasa ekosistem, serta kondisi pasar. Jasa ekosistem yang 

paling mudah untuk diusahakan pada skala lokal biasanya adalah jasa ekosistem penyedia, 

termasuk di dalamnya adalah produk-produk paludikultur, hasil hutan non-kayu dan produk-

produk pertanian ramah gambut. Pengusahaan jasa ekosistem penyerapan karbon juga 

menjadi opsi yang menarik untuk dapat diusahakan, mengingat bahwa kedua HLG ini terletak 

di lahan gambut dengan ketebalan yang cukup dalam.  

Namun demikian, pengembangan ekonomi hijau di HLG Londerang dan HLG Sungai Buluh ini 

memiliki beberapa tantangan. Tantangan pertama dalam pengembangan ekonomi hijau di 

kedua HLG ini adalah terkait dengan status KPHP Unit XIV. KPHP Unit XIV telah terbentuk 

melalui SK Menhut No.845/Menlhk-II/2016 dengan total luas 80.852 hektar. Kelembagaaan 

KPHP Unit XIV disahkan sebagai UPTD melalaui Peraturan Gubernur Propinsi Jambi No 1176 

tahun 2017. Pengesahan kelambagaan ini termasuk penunjukan personel yang masuk ke dalam 

jajaran managemen, yang meliputi kepala KPHP dan staf-staf nya. Akan tetapi, hingga akhir 

tahun 2020 KPHP Unit XIV ini belum operasional. Tantangan kedua adalah terkait dengan 

kapasitas sumberdaya manusia dan pendanaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, 

diharapkan ada kerjasama yang baik antara KPHP Unit XIV dengan BRG untuk dapat 

mengembangan ekonomi hijau berbasis restorasi gambut. Dalam hal ini, BRG dapat mengambil 

peran dalam pelaksanaan kegiatan pembasahan lahan (melalui pembuatan sekat kanal), 

sedangkan KPHL Unit XIV bersama dengan masayarakat dapat mengambil peran dalam 

kegiatan rehabilitasi gambut.  Selanjutnya BRG juga dapat berperan dalam membantu KPHL 

Unit XIV dan masayarakat untuk mendapatkan akses pendanaan lingkungan yang dapat 

digunakan untuk mempercepat pengembangan ekonomi hijau. 
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Rehabilitasi HLG Londerang bersama Pemerintah Daerah untuk Kontribusi pada NDC. Mitigasi 

kebakaran lahan gambut yang berulang setiap musim kemarau seiring dengan penataan 

kembali HLG dengan pengelolaan yang mendukung pembasahan dan pengembangan 

komoditas untuk kesejahteraan masyarakat bahkan berpotensi menjadi pendapatan asli 

daerah (PAD). Berdasarkan klasifikasi kedalaman gambut di HLG Londerang diperoleh 

gambaran bahwa HLG Londerang didominasi gambut dengan ketebalan lebih dari 3 m (bahkan 

lebih dari 8 m), tetapi sebagian berada di Tinggi Muka Air lebih dari 50 cm (Tabel 6-7).  Kondisi 

ini menyebabkan emisi dari dekomposisi ditambah kebakaran; sehingga penataan ekosistem 

gambut di HLG Londerang merupakan bagian avoiding emission dilaksanakan pemerintah 

daerah dan nasional untuk memenuhi NDC. HLG ini berpotensi dikembangkan dalam 

mekanisme karbon seperti pada mekanisme planvivo. Pengembangan ini untuk membuka 

seluas-luasnya manfaat pelestarian sumber daya gambut bagi kesejahteraan masyarakat. 

Tabel 6-7 Kedalaman gambut dan Tinggi Muka Air di HLG Londerang 

Elevasi 

Ketebalan gambut < 3 m Ketebalan gambut > 3 m 

TMAT < 50 cm TMAT > 50 cm TMAT < 50 cm TMAT > 50 cm 

A B C D 

0-1 m dpl     

>1-2 m dpl     

>2-3 m dpl     

>3-4 m dpl  17.3 ha   

>4-5 m dpl   28 ha 83 ha 

>5-6 m dpl   489 ha 307 ha 

>6-7 m dpl   1843 ha 1324 ha 

>7-8 m dpl   5379 ha 1397 ha 

>8-9 m dpl   1580 ha 127 ha 

Sumber: Penelitian Aksi BRG dengan Konsorsium Puslitbanghut, UNRI, dan UPR, 2020) 

6.5 Menuju Pembangunan Ekonomi Hijau di KHG Baung-Betara 

KHG Baung-Betara  terletak Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. KHG Baung-

Betara mencakup HLG Beram Hitam yang berada di wilayah kerja KPHL Sungai Bram Hitam. HLG 

Bram Hitam memiliki luas sekitar 15.050 hektar yang terbentang di kecamatan Pengabuan, 

Betara, dan Bram Itam. Kawasan HGL Bram Hitam ini mengalami tekanan yang cukup berat, 

utamanya dari kegiatan perambahan yang dilakukan oleh masayarakat lokal. Kegiatan 

perambahan ini telah mengubah sekitar 5.000 hektar areal HLG Bram Hitam menjadi kebun 

kelapa sawit, kelapa dalam, kopi, dan pinang.  
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Sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya perambahan hutan, implementasi ekonomi hijau 

dapat diterapkan di KHG Baung-Betara melalui penggabungan opsi perhutanan sosial dan 

restorasi. Opsi perhutanan sosial dapat digunakan untuk mendorong masayarakat dalam 

mendapatkan legalitas akan lahan yang dapat mereka kelola bersama dalam institusi formal, 

baik dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan atau Hutan Rakyat. Perhutanan sosial 

sangat baik untuk diterapkan di KHG Tunggal-Mendara terkait dengan pola pemanfaatan jasa 

ekosistem melalui pembangunan rendah karbon.  

Kolaborasi dengan KPHL Sungai Beram Hitam menjadi sangat penting dalam pengembangan 

ekonomi hijau di HLG Beram Hitam, utamanya untuk kegiatan perhutanan sosial dan 

pengusahaan jasa ekosistem. KPHL Sungai Beram Hitam memiliki peran yang sangat penting 

dalam proses pengajuan dan penerbitan ijin perhutanan sosial. Kolaborasi lain yang harus 

dilakukan adalah dengan lembaga-lembaga yang memberikan pendampingan masayarakat, 

khususnya terkait dengan praktek pengolahan lahan tanpa bakar yang menjadi persyaratan 

utama untuk dapat memperoleh izin perhutanan sosial. Pendampingan juga diperlukan untuk 

meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola rencana tata ruang desa, 

menerapkan pola berbasis masyarakat dalam mencegah perambahan hutan, serta 

memunculkan institusi finansial di tingkat desa yang diharapkan akan menjadi pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi baru. Bila perhutanan sosial diterapkan secara baik, opsi ini akan efektif 

untuk mengatasi permasalahan perambahan hutan, ketimpangan sosial, menyelesaikan konflik 

masyarakat, dan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan emisi gas 

rumah kaca. 

Tabel 6.8 Lokasi, desa, potensi perhutanan sosial di HLG Beram Hitam 

Lokasi Desa Potensi Perhutanan 
Sosial 

Tantangan 

HLG Bram Hitam Bram Hitam Agroforesty dengan 
berbagai sistem 

Konflik sosial secara vertikal 
dan horizontal 

 

Opsi restorasi dengan mengacu kepada konsep restorasi BRG dapat diimplementasikan di KHG 

Baung-Betara untuk membantu mempercepat pemulihan ekosistem gambut yang tertekan. 

Restorasi di KHG Baung-Betara dapat dilakuan dengan melakukan revegetasi menggunakan 

jenis-jenis unggulan setempat, dengan prioritas yang dapat menghasilkan HHBK, utamanya di 

areal dengan kedalaman gambut lebih dari 3 meter. Sedangkan pada lahan gambut dengan 

kedalaman kurang dari 3 meter dapat diimplementasikan teknik agroforestry melalui 

penggabungan jenis pepohonan penghasil HHBK dengan jenis tanaman perkebunan atau 

tanaman pangan semusim lainnya.  
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Tabel 6-9 Kondisi terkini HLG Beram Hitam dan Skenario Pengelolaan berbasiskan ekonomi 

hijau 

Kondisi terkini 

Skenario Pengelolaan 

> 3 m < 3m 

Perambahan terhadap HLG 

Sekitar 5.000 hektar kawasan 
HLG telah dirambah oleh 
masyarakat untuk menanam 
komoditi perkebunan kelapa 
sawit, kelapa dalam, kopi, dan 
pinang. Untuk sawit ditjen 
perkebunan mengatakan ini 
sebagai sawit ilegal (dengan 
adanya persepsi ganda) 

 

pemanfaatan hutan lindung 
dengan mekanisme 
Perhutanan Sosial diberikan 
kepada perorangan, 
kelompok tani hutan, dan 
koperasi, (UU No.32/2009 
tentang PPLH, hutan lindung 
yang terdegradasi harus 
dilakukan pemulihan) 

pemanfaatan hutan produksi 
dengan mekanisme 
perhutanan sosial yang 
diberikan kepada perorangan, 
kelompok tani hutan, dan 
koperasi. (Pasal 29 A UU 
No.11/2020 tentang Cipta 
Kerja) 

KPHL Sungai Beram Hitam Bertugas: 

• Mengkoordinasikan pembentukan kelompok tani hutan 
(KTH) 

• Memfasilitasi untuk memperoleh izin Perhutanan Sosial 
(Hutan Kemasyarakatan/HKm) 

• Memfasilitasi pembentukan Kemitraan Kehutanan Apabila 
perambahan oleh masyarakat terjadi disekitar perusahan 
swasta 

 Revegetasi menggunakan 
jenis-jenis unggulan setempat 
HLG dengan prioritas yang 
dapat menghasilkan HHBK  

Pengembangan teknik 
agroforestry 
mengkombinasikan jenis 
pohon penghasil HHBK dan 
jenis tanaman perkebunan 
atau tanaman pangan 
semusim lainnya. 

 

 

Kriteria penentuan spasial 
dalam Rencana Kehutanan 
Tingkat Nasional (RKTN) 
Tahun 2011-2030 
menyebutkan bahwa tujuan 
utama kawasan perlindungan 
alam dan lahan gambut 
adalah diarahkan untuk stok 
karbon.  

Pemanfaatan kawasan 
dibatasi hanya untuk 
agroforestry, sedangkan 
HHBK (madu, daun, kulit kayu, 
getah jelutung, pinang, kopi 
dan lain-lain); karena sesuai 
prinsip hutan lindung 
sehingga tumbuhan berkayu 
tidak boleh ditebang.  
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Tabel 6-10 Alternatif ekonomi, produksi, dan perbaikan sistem produksi 

Alternatif 
ekonomi  

Produksi Perbaikan  

Agroforestry 
pinang-kopi kopi 
1.000 pohon/ha 
pinang 700 
pohon/ha 

 

• Kopi produktif dapat mencapai 17 tahun  

• Volume produksi rata-rata 1.020 kg biji 
kopi kering per hektar per tahun  

• Harga biji kopi kering atau green bean di 
tingkat petani dapat mencapai Rp 
41.000/kg. beberapa perusahaan kopi 
terkemuka di Indonesia telah 
menggunakan kopi ini sebagai bahan 
baku. Penjualan kopi dilakukan dalam 
bentuk buah segar atau green bean 
dengan harga jual cukup tinggi. Sesuai 
Populasi pohon kopi di wilayah ini sekitar 
900 s/d 1.000 pohon per hektar dan rata-
rata produksinya 950 kg per hektar. 

• Melengkapi dengan revegetasi, yang 
memberikan nilai tambah ekonomi 
dan ekologi. Hasil studi di kawasan 
HLG Sungai Beram Hitam 
dengananalisis kelayakan ekonomi 
dari tiga pola penanaman pada 
demplot uji coba, menunjukan bahwa 
pola tanam dengan komposisi 25% 
tanaman asli gambut (275 pohon/ha) 
dan 75% tanaman pinang (825 
pohon/ha) yang dapat memenuhi 
kebutuhan hidup rumah tangga 
petani (Yuniati et al., 2019) 

Madu • Periode panen madu dipengaruhi oleh 
factor cuaca dan musim. Selama musim 
hujan, potensi panen musim hujan dapat 
dilakukan sekali setiap satu bulan sekali, 
sedangkan panen pada musim kemarau 
dapat mencapai tiga bulan (sumber: 
Tamin, R. P., Fazriyas, F., Hamzah, H., 
Albayudi, A., & Anggraini, R. (2020). PPM 
Budidaya Lebah Madu Pada Wilayah 
KPHP Unit XIII Kabupaten Muaro 
Jambi. Jurnal Karya Abdi 
Masyarakat, 4(1), 152-161) 

• Harga madu Jambi di pasaran nasional 
saat ini dapat mencapai Rp. 125.000-
135.000 per kg 

• Revegetasi dan pola tanam polikultur 
meningkatkan biomassa di lahan 
gambut, hal ini tentu berkolerasi 
dengan potensi peningkatan 
produktivitas madu. Hal ini dapat 
memotivasi masyarakat lokal untuk 
dapat menjaga keberadaan hutan 
dalam menghasilkan nilai ekonomi 
dari produksi madu di hutan gambut 
karena berhubungan dengan 
ketersediaan pakan. 

Ikan rawa • Kegiatan budidaya ikan dapat 
menghasilkan produksi sekitar 17-165 
ton/tahun.  

• Nilai ekonomi yang dapat dihasilkan 
berkisar 17 juta hinggan 165 juta rupiah 
per hektar per tahunnya (Sumber: 
Laporan penelitian tim mitra BRG pada 
penelitian 2017) 

• Rawa dan sekat kanal dapat 
dimanfaatkan untuk menghasilkan 
nilai ekonomi tambahan dari 
budidaya ikan rawa.   

• Budidaya ikan lokal memiliki 
kemudahan untuk dikembangkan, 
dapat dilakukan dengan cara dilepas 
di alam, di kurungan (keramba jaring 
apung, keramba tancap dan pen). 

• Jenis ikan yang dapat dibudidayakan 
termasuk ikan Betok, Tambakan, 
Gabus, Toman, Keli/Limbek dan 
Serandang/Lompong.  
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7.  Tindak Lanjut Ekonomi Hijau Sebagai Instrumen 
Restorasi Gambut di Indonesia 

Pengembangan ekonomi hijau di ekosistem gambut akan memberikan dukungan besar 

dalam pengembangan bisnis yang berbasis pada jasa ekosistem. Kegiatan restorasi yang 

dilakukan oleh BRG dengan mengacu kepada prinsip 3R diyakini dapat mendukung 

pengembangan ekonomi hijau di ekosistem gambut yaitu penggabungan komponen 

konservasi dan ekonomi. Pengembangan pengusahaan komoditas ramah gambut melalui 

perbaikan praktek pengelolaan yang baik yang disertai dengan peningkatan variasi produk 

turunan dan pemasarannya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap upaya-upaya 

pelestarian ekosistem dan peningkatan ekonomi lokal. Pengalaman dan pembelajaran 

utama yang diperoleh dari pengembangan ekonomi hijau di beberapa KHG yang menjadi 

lokasi kerja BRG menunjukkan bahwa konsep ekonomi hijau di ekosistem gambut dapat 

diterapkan pada skala luas dengan pelibatan multipihak. Implementasi dari ekonomi hijau 

di ekosistem gambut ini dapat diterapkan dengan berbasis masyarakat, swasta dan 

pemerintah sebagai bagian dari instrumen restorasi gambut. 

7.1 Pengembangan Bisnis Jasa Ekosistem di Hutan Desa 

Bisnis jasa ekosistem sudah banyak dilakukan di tingkat masyarakat di Indonesia. Bisnis jasa 

ekosistem berbasis masyarakat yang sedang populer saat ini diantaranya adalah 

penyerapan karbon.  Beberapa skema perhutanan sosial, salah satunya adalah HD (Hutan 

Desa), telah dikenal sebagai sarana yang mencukupi bagi pemerintah desa untuk 

melakukan kegiatan bisnis penyerapan karbon melalui skema Plan Vivo.  

Contoh bisnis jasa ekosistem penyerapan karbon di hutan desa diberikan oleh desa-desa di 

sekitar Kawasan Hutan Bujang Raba. Melansir dokumen desain Projek Bujang Raba2, 

diketahui bahwa projek ini diperkirakan akan mengurangi emisi 630.000 tCO 2 melalui 

pengurangan deforestasi dalam jangka waktu 10 tahun kegiatan (2014-2023). Dana yang 

didapatkan kemudian dikeluarkan untuk mendanai kegiatan kesehatan dan pendidikan, 

 
2 https://www.planvivo.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=0fff9124-ea0a-4019-a7d7-ff7d14a06cec 

https://www.planvivo.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=0fff9124-ea0a-4019-a7d7-ff7d14a06cec
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pengayaan hutan, terutama melalui pembangunan persemaian, meningkatkan 

perekonomian melalui pembudidayaan sapi dan kambing, peningkatan kapasitas patroli 

hutan.  

BRG dan mitra peneliti sudah melakukan penelitian mengenai potensi jasa ekosistem di Hutan 

Desa di Sungai Beras, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi pada tahun 2020. Desa 

Sungai Beras telah mendapatkan ijin pengelolaan Hutan Desa yang kelembagaannya 

dikukuhkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan nomor 707 tahun 2014 tentang Penetapan 

Areal Kerja Hutan Desa Sungai Beras seluas 2.200 hektar pada Kawasan Hutan Lindung di 

Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Salah satu potensi 

jasa ekosistem yang secara ekonomi layak diusahakan di Hutan Desa Sungai Beras ini adalah 

penyerapan karbon melalui skema Plan Vivo. Hasil analisis potensi jasa ekosistem penyerapan 

karbon di Hutan Desa Sungai Beras, yang dilakukan dengan merujuk pada data dan informasi 

dari pengusahaan jasa ekosistem penyerapan karbon di Hutan Desa Bujang Raba, menunjukkan 

potensi hasil penjualan karbon sekitar 180 juta rupiah per tahun (dengan asumsi hanya 1.100 

hektar yang efektif digunakan untuk perhitungan karbon). Hasil analisis ini dituangkan secara 

detail dalam Tabel 7-1. 

Tabel 7-1 Hasil analisis potensi jasa ekosistem penyerapan karbon di Hutan Desa Sungai Beras 

dengan rujukan skema jasa ekosistem penyerapan karbon di Hutan Lindung Bujang 

Raba 

No Asumsi Keluaran 

1 Jasa lingkungan adalah penurunan emisi 
karbon melalui pencegahan deforestasi 

Fokus utama penurunan deforestasi 
hutan desa 

2 Target kegiatan 50% dari luasan Hutan Desa Target kegiatan 1.100 ha 

3 Estimasi cadangan karbon yang ada adalah 
112,5-ton C/ha 

Estimasi total cadangan karbon 
123.750-ton C) 

4 Proporsi pembayaran per tahun 0,9% Proporsi pembayaran 1.108-ton 
C/tahun 

5 11,9 USD/ton C untuk kurs 14.000 rupiah per 
1 USD 

Estimasi penerimaan 184,7 juta 
rupiah per tahun 
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Secara umum Desa Peduli Gambut BRG sangat mungkin untuk dikembangkan melalui skema 

yang digunakan oleh desa-desa di sekitar Hutan Lindung Bujang Raba. Ada lebih dari 500 Desa 

Peduli Gambut dengan beberapa desa telah memiliki kawasan Hutan Desa yang tersertifikasi. 

Untuk bisa dilaksanakan pengusahaan jasa ekosistem penyerapan karbon dari Hutan Desa 

Bujang Raba dan menyusun dokumen desain projek, ada beberapa langkah yang bisa diambil 

oleh desa, diantaranya adalah: (1) Membuat dan memperkuat kelembagaan; (2) Melakukan 

penilaian potensi stok karbon di Hutan Desa; (3) Mengembangkan sistem pemantauan, dan (4) 

Melakukan evaluasi. 

Penyusunan dokumen desain projek ini cukup memakan waktu dan memerlukan kemampuan 

teknis yang cukup. Oleh karena itu, sangat penting ada bantuan teknis untuk menjadikan Hutan 

Desa sebagai kawasan lindung yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. BRG dapat 

menjalin komunikasi dengan pihak penyertifikasi kredit karbon berbasis desa, misal Plan Vivo, 

kemudian dapat melakukan workshop pembuatan dokumen desain projek. Kerjasama dengan 

berbagai pihak juga harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik dalam 

melakukan penilaian potensi karbon, maupun dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan 

evaluasi. Sebagai contoh adalah pendampingan dan pelatihan untuk perhitungan estimasi 

kandungan karbon dan monitoringnya untuk HUtan Desa Sungai Beras. 

Paralel dengan penyusunan dokumen desain projek untuk jasa ekosistem karbon, 

pengembangan komoditas ramah gambut juga harus dilakukan baik untuk aspek produksi 

hingga aspek pemasarannya. Beberapa komoditas lokal yang bisa dikembangkan adalah pinang, 

Sagu, madu, ternak, dan lain sebagainya. Pengembangan pola agroforestry juga perlu dilakukan 

dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan lahan dan meningkatkan sumber 

pendapatan masayarakat, seingga mereka tidak perlu membuka hutan untuk lahan pertanian 

yang baru. 

 

7.2 Pengembangan Jasa Ekosistem Berbasis Swasta 

Skema perdagangan karbon berbasis restorasi ekosistem gambut telah juga dilaksanakan oleh 

pihak swasta. Salah satu skema yang dijalankan adalah melalui pengajuan izin konsesi IUPHHK-

RE (Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem), di mana perusahaan 

melakukan kegiatan restorasi ekosistem dan melakukan monetisasi dari upaya pengurangan 

emisi karbon karena pencegahan kebakaran, deforestasi, dan upaya restorasi hutan. hingga 

bulan Juli 2015, berdasarkan data pada Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan 

Bukan Kayu (Direktorat UJL dan HHBK) Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan 14 IUPHHKRE dengan luas 

kawasan konsesi 553.935 hektar (Parthama, 2015, Qodriyatun, 2016). 
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Kegiatan yang dilakukan dalam konsesi IUPHHK-RE umumnya berupa perlindungan, 

pelestarian, dan pemulihan. Kegiatan perlindungan adalah mengupayakan perlindungan dan 

pengamanan kawasan, termasuk spesies satwa, tumbuhan asli, atau endemic. Kegiatan 

pelestarian berupaya meminimalisasi atau menghilangkan ancaman terhadap rusaknya 

ekosistem, serta mengupayakan perlindungan dan pemulihan dinamika populasi dan struktur 

vegetasi. Sementara kegiatan pemulihan mengupayakan pemulihan dan peningkatan 

produktivitas hutan produksi dimanfaatkan secara berkelanjutan, seimbang, dan dinamis 

(Qodriyatun, 2016).  

Upaya yang dilakukan oleh pihak swasta ini, sangat sejalan dengan prinsip bahwa gambut 

memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Dengan dana yang didapat dari 

perdagangan karbon, perusahaan memberikan bantuan kegiatan ekonomi produktif di sekitar 

desa, dengan maksud agar masyarakat dapat mengurangi interaksi dengan kawasan. Caranya 

dengan menawarkan alternatif pekerjaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti 

budidaya gula kelapa atau pertanian organik. 

Perusahaan juga memiliki kepentingan agar lahan tidak terbakar, sehingga memberikan 

insentif, bagi desa-desa di sekitar kawasan yang mampu menjaga desanya dari api. Bentuk 

insentif ini merupakan skema berbasis Result-based-Payment yang menjadi upaya melindungi 

hutan gambut dari bencana kebakaran. 

 

7.3 Pengembangan Jasa Ekosistem Berbasis Negara/BUMN/BUMD 

Ekosistem gambut Indonesia memiliki potensi untuk menyerap karbon dalam jumlah yang 

cukup besar. Hasil analisis yang dilakukan oleh Systemiq terkait dengan skenario restorasi dan 

konservasi menyeluruh untuk gambut Indonesia menunjukkan potensi terjadinya penurunan 

emisi sebesar 492 juta ton jika 12.9 juta hektar lahan gambut di 7 provinsi direstorasi. Jika 

diasumsikan bahwa nilai ekonomi karbon adalah USD10 per ton CO2e, maka terdapat potensi 

nilai ekonomi sebesar 4.9 milyar USD atau Rp. 6.8 Triliun. Akan tetapi, skenario ini juga 

mengisyaratkan adanya 4.7 juta hektar lahan produksi yang akan terdampak. Pada skenario 

tanpa lahan produksi, maka total lahan yang dapat direstorasi adalah seluas 8.2 juta hektar 

dengan total penurunan emisi sebesar 230 juta Ton CO2e dan perkiraan nilai ekonomi yang 

dihasilkan adalah sebesar 2.3 milyar USD. Angka-angka ini tentu akan menjadi subjek 

perdebatan. Akan tetapi, angka-angka tersebut juga menunjukkan bahwa ekosistem gambut 

memiliki potensi ekonomi yang besar. Pengelolaan cadangan karbon dan potensi pengurangan 

emisi seharusnya diperlakukan sebagai sumber daya ekonomi potensial, yang bisa mendanai 

upaya restorasi lahan.  
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Salah satu potensi utama untuk pengembangan bisnis jasa ekosistem penyerapan karbon dalam 

skala besar dapat dilakukan melalui pelibatan beberapa bentuk kelembagaan bisnis usaha 

seperti BLU, BUMD/BUMN ataupun jenis kelembagaan bisnis lainnya yang sesuai dengan 

regulasi. Pelibatan tersebut dapat menjadi pendorong utama dalam mengarusutamakan 

ekonomi karbon nasional yang momentumnya telah ditunjukkan oleh pemerintah pusat 

melalui perumusan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Instrumen Nilai Ekonomi Karbon 

(INEK) yang juga meliputi isu pengarusutamaan pembangunan rendah karbon (PPRK).  

Pada skala yang lebih sempit, daerah bisa mendorong pendirian BLUD/BUMD ataupun jenis 

kelembagaan di daerah lainnya termasuk di level Desa, yang bergerak di bidang usaha 

perdagangan karbon. Keseluruhan bentuk kelembagaan ini dapat menjadi motor upaya 

berkembangnya ekonomi hijau gambut. 

 

7.4 Peluang dan Tantangan 

Skema perdagangan karbon sangat potensial untuk mendanai upaya perlindungan dan 

restorasi gambut. Inovasi hilirisasi produk-produk dari budidaya ramah gambut harus terus 

dikerjakan, simultan dengan upaya merealisasikan ekonomi hijau lanskap gambut. Keberadaan 

Hutan Desa yang telah mendapatkan sertifikat pengelolaan, tetapi masih belum memiliki 

rencana pengelolaan, serta HGU dan konsesi yang terbengkalai atau tidak berlanjut memiliki 

potensi besar untuk bisa masuk pada skema jasa ekosistem penyerapan karbon. Manfaat 

ekonomi yang diperoleh dari skema ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan konservasi 

dan restorasi ekosistem gambut. Untuk itu, dorongan dan dukungan yang kuat dari semua pihak 

sangat diperlukan demi terlaksananya skema-skema ekonomi hijau ini di skala tapak hingga 

skala nasional. 

 

7.5 Analisis insentif dan dis-insentif   

Insentif dan dis-insentif merupakan peluang bagi pembiayaan ekonomi hijau. Investasi 

berwawasan lingkungan, dalam hal ini yang ramah gambut sesuai dengan PP No. 71/2014 junto 

PP. 57/2016 dapat diberikan insentif. Insentif berupa keringanan pajak dan bantuan fiskal 

lainnya. Sebaliknya, sebagai bentuk disinsentif diberlakukan pajak tambahan atau denda bagi 

perusahaan yang mengakibatkan biaya lingkungan dan turunannya secara sosial dan ekonomi. 

Biaya lingkungan ini dihitung berdasarkan parameter. Misalnya, yang sudah ada adalah denda 

akibat kebakaran gambut bagi perusahaan; sedangkan biaya-biaya lingkungan lain seperti 



 Ekonomi Hijau 99 
 Gambut Indonesia 

subsidensi dan resiko banjir akibat subsidensi akibat drainase yang berlebihan karena ketidak 

patuhan pada tata air sesuai dengan kedua PP di atas, dapat dihitung dan menjadi disinsentif. 

Selain itu, izin perusahaan dapat dihentikan jika terjadi emis yang tinggi (misalnya akibat 

kebakaran). Hal ini akan mendorong pembangunan rendah emisi. Skema seperti ini walaupun 

sudah menjadi paradigma pembangunan hijau, tetapi pada praktiknya skema ini belum 

terlaksana. Tetapi, adanya moratorium pemberian izin baru merupakan bagian awal untuk 

menata pembanguan hijau.  

Isu yang relatif fundamental adalah penyusunan skema insentif dan dis-insentif. Mekanisme 

insentif/dis-insentif ini disusun dengan menggunakan pendekatan kebijakan pendanaan publik 

dan non-publik. Namun demikian mengingat kapasitas pendanaan publik hanya mencapai 20%, 

maka perlu didorong untuk memanfaatkan optimalisasi pendanaan non-publik. Dengan 

demikian, apapun bisnis prosesnya (masyarakat/pemerintah/swasta) keseluruhan nya harus 

dapat disinergikan dalam kerangka kebijakan pendanaan tersebut.  

Manfaat ekologi, dalam buku ini disebut jasa ekosistem, belum diperhitungkan secara eksplisit 

dalam perhitungan cost-benefit (atau cost effectiveness) dalam pilihan pembangunan. 

Mengubah business as usual kepada ekonomi yang berbasiskan mempertahankan nilai ekologi, 

menyebabkan biaya peluang (opportunity cost). Sehingga, berdasarkan Haryanto (dalam 

komunikasi pribadi), “Kawasan konservasi lingkungan yang menghasilkan banyak manfaat 

ekologi, sering memiliki kebutuhan fiskal yang relatif lebih tinggi karena biaya yang dibutuhkan 

untuk menjaga konservasi lingkungannya. Dalam mengatasi hal ini, dibutuhkan pengganggaran 

khusus pendanaan dari pemerintah pusat ke daerah, seperti melalui melalui skema Ecological 

Fiscal Transfer (EFT). Dalam EFT dengan menerapkan indikator ekologi secara eksplisit di dalam 

perhitungan distribusi transfer fiskal dari pemerintah ke daerah masing-masing (seperti di Brasil 

dan Portugal), penerapan ini dapat lebih menguntungkan 1/3 daerah daripada dana alokasi 

umum yang sudah ada. Penelitian ini kemudian mencoba melihat potensi pendanaan DAU 

dengan memasukkan indikator ekologi eksplisit dalam formulasi fiscal Indonesia yang berasal 

kebutuhan fiskal. Good Governance akan sangat membantu terciptanya pemanfataan yang 

seluas-luasnya dalam praktik pengelolaan ekologi (tidak bersifat administratif)”. Pembentukkan 

BPDLH Daerah dapat diusulkan untuk membantu mengexplisitkan indikator ekologi yang 

dicapai daerah. 
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