
 

1 
 

 

 

‘ 

 

 

Kebakaran gambut masih menghantui, restorasi gambut sudah 

sejauh mana? 
Pemerintah tampaknya ingin balik ke masa sebelum 2015 dan tidak tegas 

dalam restorasi gambut di konsesi HTI   
 

 
 

Laporan Investigatif Eyes on the Forest 
Diterbitkan Agustus 2019 

 
 

 

Eyes on the Forest (EoF) merupakan koalisi LSM di Riau, Sumatera, terdiri dari: WALHI Riau, Jikalahari “Jaringan Kerja 

Penyelamat Hutan Riau” dan WWF-Indonesia  

EoF juga membentuk jaringan kelompok anggota di Sumatera (KKI Warsi) dan Kalimantan : Environmental Law Clinic, Lembaga 

Gemawan, JARI Indonesia Borneo Barat, Kontak Rakyat Borneo, POINT, Swandiri Institute, Yayasan Titian, Gapeta Borneo dan 

WWF-Indonesia Program Kalimantan 

EoF memonitor deforestasi dan status dari hutan alam yang tersisa di Sumatra dan Kalimantan dan mendiseminasi informasi 

secara luas.   Untuk informasi lebih lanjut tentang Eyes on the Forest, sila kunjungi: 

Website EoF: EoF website: http://www.eyesontheforest.or.id 
Peta interaktif EoF: http://maps.eyesontheforest.or.id 
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Sampul depan 
Sekat kanal yang dibangun sekitar 3-4 bulan sebelum investigasi dilakukan di konsesi PT Sumatera Riang Lestari 
Blok IV -Rupat (afiliasi APRIL). Berdasarkan peta Prioritas Restorasi BRG/2016, areal ini berada dalam Prioritas 
Restorasi Kubah Gambut Berkanal di zona lindung dan merupakan indikatif fungsi lindung berdasarkan SK 
130/2017. Areal ini berada pada titik koordinat N1°49'56.00" E101°38'35.00". Gambar diambil tanggal 17 
Agustus 2018 ©Eyes on the Forest. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Kebakaran hutan dan gambut menghebohkan pada 2015 meluluhlantakkan 2,6 juta hektar hutan 

dan lahan di seluruh Indonesia menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)i dan 

Bank Dunia memperkirakan kebakaran 2015 merugikan Indonesia sedikitnya 16,1 miliar dolar AS (Rp 

221 triliun) atau setara dengan 1,9% GDP negara. ii 

Sebagaimana kabut asap terus berdampak buruk bagi jutaan orang di Kawasan, Presiden Indonesia 

mengumumkan,”Anda akan lihat hasilnya segera dalam tiga tahun kami akan mengatasinya.” iii 

Setelah beberapa tahun mengalami kabut asap tanpa ada aksi, bencana 2015 akhirnya membuat 

Pemerintah mengambil langkah perlindungan dan restorasi gambut.  Dibentuklah Badan Restorasi 

Gambut (BRG) pada 2016 guna mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi sekitar dua juta hektar 

gambut hingga 2021; ia menzonasikan Kawasan gambut untuk dilindungi teridentifikasi dalam satu 

peta BRG 2016 dan dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) nomor 

SK 130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional; 

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2016 tentang perubahan atas PP 

nomor 71 tahun 2014, guna mendorong tidak ada lagi penebangan di Kawasan gambut yang belum 

digarap. Ia juga menetapkan kriteria untuk perlindungan, pengelolaan level air dan kegiatan 

pemulihan lainnya serta sanksi atas ketidakpatuhan pengelola. Pemerintah juga menerbitkan 

Peraturan Menteri LHK guna memberikan panduan teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut 

kepada Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan penanggungjawab usaha atau 

perusahaan kehutanan dan kebun dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah di atas 

(P.16/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017).  

Menurut KLHK, 72% dari 12 juta hektar Ekosistem Gambut, atau sekitar 8,7 juta hektar, diindikasikan 

untuk Fungsi Lindung (FLEG) yang ada berada dalam Kawasan Konservasi. Lebih banyak lagi ia 

terdapat di dalam areal usaha termasuk izin-zin HTI (11,8% dari 12 juta ha atau 1.426.678 ha) dan 

pada izin Hak Guna Usaha (HGU) kebun kelapa sawit dengan 8,8% atau 1.061.679 haiv.  

Namun, tidaklah jelas apa saja yang sebenarnya terjadi. Ada kekurangan nyata soal transparansi 

kinerja perusahaan dalam melaksanakan peraturan restorasi gambut. Tidak juga jelas instansi mana 

yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan besar dalam melakukan supervisi kepada pemegang 

konsesi HTI soal perlindungan dan pemulihan gambut. BRG mengakui bahwa ia tidak memiliki aksesv 

upaya restorasi gambut di dalam konsesi dan sudah lama menanti peraturan KLHK dalam melakukan 

supervisi pemulihan gambut di konsesi HTI. 

Guna mengevaluasi kinerja pemulihan oleh pemegang konsesi HTI maupun Pemerintah di provinsi 

yang terluas lahan gambut, Provinsi Riau, EoF melakukan survey konsesi HTI dengan pesawat kecil 

tanpa awak (drone) dan langsung dari lapangan, kurun Juli hingga Desember 2018. Konsesi HTI yang 

disurvey EoF mencakup 12% dari total luas lahan gambut yang dipetakan sebagai Fungsi Lindung 

Ekosistem Gambut (FLEG) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di dalam 

konsesi-konsesi yang terafiliasi Asia Pulp & Paper/Sinar Mas Group (APP/SMG) dan grup APRIL/Royal 

Golden Eagle (APRIL/RGE) dengan luas 149.142 hektar. Konsesi-konsesi yang disurvey juga 

mencakup 6% dari semua Kawasan FLEG di Provinsi Riau (167.810 ha), yang merupakan Kawasan 

FLEG terbesar di negara ini.   
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Tujuan pemantauan adalah untuk mengevaluasi dua raksasa pulp dan kertas, yakni APP/SMG dan 

APRIL/RGE, dan memberikan informasi untuk KLHK sendiri dalam mengevaluasi kemajuan 

pelaksanaan peraturan terkait perlindungan dan pemulihan gambut (Lihat bab Tujuan dan Metode 

Pemantauan). 

EoF menemukan (lihat Ringkasan di bawah dan bab Temuan Investigasi): 

• Kurangnya upaya oleh perusahaan afiliasi APP/SMG dan APRIL/RGE memulihkan lahan 

gambut yang berfungsi lindung yang ditetapkan KLHK dan/atau BRG di konsesi-konsesi yang 

diinvestigasi. 

• Dugaan pelanggaran terhadap peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 

16 tahun 2017 oleh empat perusahaan afiliasi APP/SMG dan APRIL/RGE di semua konsesi 

HTI kecuali satu konsesi yang menanam kembali akasia setelah panen daur sebelumnya, dan 

tidak memulihkan lahan gambut dengan spesies lokal (native) yang diwajibkan. 

• Dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2004 Pasal 8 ayat 2 tentang 

Perlindungan Hutan yang dilakukan afiliasi APRIL/RGE, PT Sumatera Riang Lestari, karena 

tidak melindungi area konsesi HTI dari penanaman kebun sawit oleh pihak luar (warga, 

investor, spekulan lahan). 

• Kurangnya supervisi Pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan ini terkait 

ketidakpatuhan pada peraturan berlaku. 

• Kurangnya upaya pemulihan oleh KLHK sendiri di satu konsesi yang izinnya sudah dicabut 

sebagai pemasok industri kertas pada 2016. 

 

Ringkasan temuan investigasi EoF di area FLEG berdasarkan peta SK 130 dan/atau tiga kelas Area 
Prioritas Restorasi oleh peta BRG 20161 di dalam konsesi HTI 

Perusahaan / blok  Afiliasi grup Upaya pemulihan Dugaan pelanggaran  
P 16/2017 

PT Sumatera Riang Lestari, Blok IV 
– Pulau Rupat 

APRIL/RGE Buruk (tidak 
menanami lagi 
dengan vegetasi asli, 
kanal dikelola kurang 
baik) 

 
Ditemukan 

PT Sumatera Riang Lestari, Blok III 
– Kubu 

APRIL/RGE Buruk (tidak 
menanami lagi 
dengan vegetasi asli, 
kanal dikelola kurang 
baik) 

Tidak ditemukan 
(EoF menemukan 
kebun sawit namun 
tak ada akasia di 
area investigasi) 

PT Satria Perkasa Agung APP/SMG Buruk (tidak 
menanami lagi 
dengan vegetasi asli, 
kanal/pintu air 
dikelola kurang baik) 

 
Ditemukan 

PT Sakato Pratama Makmur – 
distrik Humus 

APP/SMG Buruk (kanal tidak 
dikelola dengan baik) 

 
Ditemukan 

PT Sakato Pratama Makmur – 
distrik Hampar 

APP/SMG Buruk – kanal 
digunakan untuk 
membawa kayu 

 
Ditemukan 

                                                             
1 Prioritas Restorasi pasca Kebakaran 2015; Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal (zona Lindung); dan Prioritas 
Restorasi Tidak Berkanal (zona Lindung). 
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sewaktu panen 

PT Bukit Batu Hutani Alam  APP/SMG Buruk (kanal/pintu 
air tidak dikelola 
dengan baik 

 
Ditemukan 

PT Rimba Rokan Perkasa Izin dicabut 
KLHK dan 
konsesi 
masuk 
PIPPIB (peta 
indikatif 
penundaan 
pemberian 
izin baru) 

Buruk Tidak ditemukan 
(EoF menemukan 
kebun sawit, namun 
tak ada akasia di 
area investigasi) 

 

KLHK mengklaim mereka sudah melakukan supervisi pemulihan gambut di 2,2 juta hektar konsesi 

HTI dan 884.000 ha konsesi kebun sawitvi. Bagaimanapun, kementerian tidak mengungkapkan 

rinciannya, seperti lokasi dan nama pemegang konsesi. Terkait investigasi EoF, klaim KLHK tentu 

perlu dipertanyakan secara serius.   

Dari 12,9 juta hektar prioritas restorasi gambut nasional oleh BRG, terdapat 2,15 juta hektar di 

konsesi HTI.  

Sementara BRG menargetkan restorasi gambut di konsesi HTI nasional seluas 993.062 hektar untuk 

kurun 2016-2020 dari total target 2,4 juta hektar yang direvisi menjadi 2,67 juta hektar.   

BRG mengklaim sudah merestorasi 242.260 hektar di konsesi kehutanan dan perkebunan dari 

Oktober 2018 hingga April 2019. vii  Angka yang memerlukan verifikasi pada detil konsesi dan lokasi 

untuk dipantau publik. Lahan gambut di konsesi HTI Riau yang harus direstorasi BRG mencakup 

519.471 hektar atau lebih dari separuh total target nasional, angka yang cukup signifikan.  

Luasan konsesi HTI yang disurvey EoF dalam laporan ini adalah bagian dari total 194.874 hektar, 

menunjukkan pentingnya pemantauan oleh EoF ini.  Menjadi pertanyaan besar terhadap BRG yang 

dikabarkan sudah melakukan restorasi di Riau seluas 78.649 hektar hingga 2018, itupun mencakup 

gambut di luar konsesi.viii  

Sementara kurangnya bukti di lapangan dan klaim tindakan pemulihan tak terverifikasi membuat 

kami ragu akan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya sendiri dalam melindungi 

dan memulihkan gambut yang diumumkan kepada dunia setelah karhutla 2015. Ditambah lagi 

penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkini (P.10/2019ix), agaknya 

membenarkan keraguan ini dalam bentuk tulisan.  

Analisis hukum oleh EoF menemukan bahwa peraturan KLHK ini bertentangan dengan hukum yang 

lebih tinggi (PP 71/2014 & PP 57/2016), maupun peraturan KLHK sebelumnya (P 16/2017), dan 

peraturan P 10/2019 sendiri (lihat bab Diskusi dan Lampiran 1). EoF menyimpulkan bahwa 

peraturan baru agaknya dirancang untuk memberikan jalan keluar bagi perusahaan dan pemerintah 

agar tidak lagi diwajibkan melindungi dan memulihkan gambut, kecuali untuk area sangat kecil 

bernama “Puncak Kubah Gambut.” Peraturan ini mengurangi area fungsi lindung dan pemulihan 

yang sebenarnya dari FLEG menjadi sebagian -namun tidak semua- Puncak Kubah Gambut di dalam 

area FLEG. Ia membolehkan semua lahan gambut di luar Puncak Kubah Gambut bisa digarap persis 

dengan masa sebelum bencana 2015; dengan hanya melakukan “kewajiban mempertahankan fungsi 

hidrologis gambut”, terlepas apakah di dalam FLEG atau FBEG. Ini artinya perusahaan bisa 
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menebangi hutan alam dan membangun kanal-kanal baru di area FLEG sepanjang mereka berada di 

luar Puncak Kubah Gambut.  

EoF menyimpulkan Pemerintah Indonesia belum mampu mendorong  konsesi HTI mengikuti 

peraturannya sendiri. Dengan keluarnya peraturan P 10/2019 yang mengizinkan mereka kembali 

beroperasi seperti kondisi sebelum 2015 –tanpa harus melakukan apapun kecuali duduk menunggu 

dan melobi kembalinya bisnis seperti biasa. Inikah yang dijanjikan Presiden kepada rakyatnya, 

negara tetangga dan dunia? Dan musim kering tengah melanda negara ini dimana kebakaran 

gambut maupun lahan mineral marak lagi di Sumatera dan Kalimantan. 

Koalisi Eyes on the Forest mendesak Pemerintah dalam hal ini KLHK untuk: 

• Meninjau ulang P10/2019 yang secara substansi bertentangan dengan PP71/2014 jo 

PP57/2016 serta P16/2017 dan yang secara implisit memberi kesempatan bagi perusahaan 

HTI dan kebun sawit menggunakan FLEG dengan pengecualian pada Kawasan kecil di Puncak 

Kubah Gambut 

• Menerbitkan Keputusan Menteri LHK guna mengklarifikasi pelaksanaan supervisi restorasi 

gambut di konsesi HTI oleh KLHK.  

• Secara jeli mengawasi restorasi gambut di konsesi HTI seperti digariskan oleh PP71/2014 jo 

PP57/2016 Pasal 31B. 

• Menjamin akuntabilitas dan memberikan transparansi soal perlindungan dan pemulihan 

gambut di Indonesia dengan mengungkapkan informasi kinerja perusahaan HTI dalam 

melindungi dan memulihkan gambut.  Misalnya, menerbitkan RKT yang direvisi dan langkah-

langkah pelaksanaannya di dalam masing-masing polygon FLEG.  

• Menegakkan peraturan perlindungan gambut dan menerapkan sanksi kepada pemegang 

konsesi HTI yang melakukan pelanggaran seperti temuan di lapangan oleh koalisi Eyes on the 

Forest dalam laporan ini. 

 

Koalisi juga mendesak BRG untuk: 

• Melakukan supervisi pemulihan gambut di konsesi HTI secara efektif dan menyeluruh karena 

Kawasan Prioritas Restorasi BRG tumpang tindih dengan konsesi HTI yang memiliki kinerja 

perlindungan gambut sangat buruk.     

• Melakukan upaya pemantauan restorasi gambut di konsesi HTI melalui kerjasama dengan 
kalangan masyarakat sipil.   

• Menerbitkan target tahunan pemulihan gambut di masing-masing konsesi HTI yang tumpang 
tindih dengan Prioritas Restorasi BRG. 

• Menyampaikan kepada masyarakat rencana restorasi dan perlindungan gambut yang terikat 
waktu dan per wilayah terhadap konsesi HTI di dalam Prioritas Restorasi menjelang 
berakhirnya masa BRG tahun 2020 sehingga publik ikut ramai-ramai memantau kepatuhan 
perusahaan. 
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PENDAHULUAN 

Pada 2015, kebakaran gambut parah di Indonesia mengirim asap menyeberangi Kawasan dan 
berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan iklim.x,xi ”Anda akan lihat hasilnya segera dalam 
tiga tahun kami akan mengatasinya, Presiden Indonesia menyatakan ketika kabut asap berlanjutxii, 
dan kesedihan nasional dan dunia pun diteruskan. Di tahun berikutnya, Presiden Indonesia 
membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) guna mengkordinasikan dan memfasilitasi restorasi 
sekitar 2 juta hektar lahan gambut hingga 2021xiii. BRG diminta fokus pada 7 provinsi termasuk Riau 
dimana Eyes on the Forest masih memantau kehancuran gambut oleh dua raksasa pulp dan kertas, 
Asia Pulp & Paper/Sinar Mas Group (APP/SMG) dan APRIL/Royal Golden Eagle group (APRIL/RGE) 
sejak awal 2000-anxiv.    
 
Pada 2016, BRG menerbitkan peta (selanjutnya disebut peta BRG 2016xv) dari area Target Restorasi 
Gambut-nya2 dari 2,5 juta hektar, dibagi dalam Kawasan Prioritas Restorasi:  
⚫ Prioritas Restorasi Pasca Kebakaran 2015; 

⚫ Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal (zona lindung); 

⚫ Prioritas Restorasi Kubah Gambut Tidak Berkanal (zona lindung); dan  

⚫ Prioritas Restorasi Kanal Bergambut (zona lindung).  

 

Pada 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan “Peta Fungsi Ekosistem 
Gambut Nasional” (di sini peta SK 130/2017) xvi yang membagi kesatuan hidrologis gambut menjadi 
dua bagian: (Peta 1): 
→ Indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG); disebut FLEG adalah tatanan unsur gambut 
yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan 
keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk 
dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.  
→ Indikatif Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG); disebut FBEG adalah tatanan unsur gambut 
yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas 
Ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat 
melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.  
 

                                                             
2 BRG 2016 membagi area Target Restorasi Gambut menjadi tiga kelas: Zona Lindung, Zona Budidaya Berizin, dan Zona 
Budidaya belum Berizin.   
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Peta 1.— Peta Indikatif Fungsi Ekosistem Gambut Nasional (KLHK SK.130/2017). 
 
Menurut KLHK,  72% area FLEG dalam Kawasan konservasi ditetapkan Pemerintah, bagaimanapun, 

kebanyakan lahannya adalah area usaha dengan izin hutan tanaman industri (HTI) sebanyak 11,8% 

atau 1.426.678 hektar, atau izin kebun sawit (HGU) 8,8% sebanyak 1.061.679 hektar.xvii Ekosistem 

gambut oleh peta SK 130 dan peta Area Restorasi Gambut BRG 2016 bertumpangtindih dengan 

Kawasan berizin bisnis skala besar di Sumatera dan Kalimantan telah diberikan kepada pemasok 

kayu APP/SMG dan APRIL/RGE. Kedua grup besar ini telah menebangi dan membuka lahan gambut 

dengan jejaring kanal gambut sudah sejak lama, dalam sejumlah kasus malah lebih dari dua 

dasawarsa. 

Peraturan tahun 2017 KLHK menerbitkan peraturan (selanjutnya disebut P 16/2017)xviii yang 

memberikan panduan teknis kepada konsesi HTI dan pemegang izin bisnis kehutanan lainnya untuk 

melaksanakan Peraturan Pemerintah terkait restorasi gambut (PP 71/2014) yang diubah oleh PP 

57/2016.xix Betapapun, sejauh ini EoF belum menemukan ada peraturan yang menjelaskan lembaga 

pemerintah yang bertanggungjawab melakukan supervisi kepada perusahaan-perusahaan ini. Hal ini 

membuat kebingungan seperti halnya dua peta oleh BRG dan KLHK bertumpang tindih terhadap 

prioritas lindung dan pemulihan. 

Sebagai contoh, P 16/2017 mewajibkan perusahaan-perusahaan yang berkonsesi tumpang tindih 

dengan FLEG (Pasal 8, poin 1) untuk merevisi Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan 

(RKT) di kubah gambut; baik menjaga yang belum dikelola atau memulihkan kubah gambut yang 

baru dibudidayakan setelah panen, yang telah ada pada waktu diterbitkannya peraturan (Pasal 4 

ayat 1,2 dan 3). Organisasi masyarakat sipil (CSO) menyambut peraturan ini sebagai langkah penting 

menuju mewujudkan tekad Presiden dalam melindungi gambut. 

Betapapun, ada kekurangan transparansi bahkan pada tahap awal dan tidak ada informasi publik 

soal perusahaan mana saja yang sudah merevisi rencana ini, dimana dan bagaimana mereka 
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merencanakan perlindungan dan pemulihan. Pada Februari 2019, KLHK mengklaim mereka sudah 

memastikan pemulihan gambut di konsesi HTI (2,2 juta hektar) dan di konsesi sawit (884.000 ha) xx. 

Bagaimanapun, instansi ini tak pernah mengungkapkan informasi apapun terkait lokasi dan nama-

nama konsesi. 

EoF dan banyak LSM masih meminta APP/SMG dan APRIL/RGE menghormati komitmen korporat 

mereka sendiri dan peraturan pemerintah untuk melindungi gambut. Bagaimanapun, mereka juga 

mengingatkan implementasi peraturan-peraturan ini yang akan mengakibatkan pengurangan 

signifikan pada Kawasan HTI mereka (pengurangan 30% dan 25% dari total konsesi APP dan APRIL 

yang masuk fungsi lindung, masing-masingnya). Ini mungkin menghasilkan deforestasi di hutan 

bukan gambut guna mengisi kesenjangan pasokan kayu.xxi Seperti diperkirakan, EoF selanjutnya 

melihat indikasi tanda-tanda perusahaan mencoba menunda pelaksanaan peraturan selama 

mungkinxxii,xxiii dan dalam sejumlah kasus bahkan diduga mereka melanggarnya secara 

gamblang.xxiv,xxv 

Pada April 2019, sebelum Pemilihan Umum 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

menerbitkan peraturan baru (P 10/2019)xxvi meminta perusahaan merevisi RKU mereka sekali lagi. 

Namun kali ini, mereka diminta hanya untuk melindungi “puncak kubah gambut,” bagian kecil dari 

apa yang oleh peraturan gambut sebelumnya jadi area dilindungi dan dipulihkan. Semua area 

gambut tersisa bisa digarap seperti sebelumnya (Pasal 8 ayat 2). Ini secara efektif membuang semua 

upaya untuk restorasi gambut oleh Pemerintah sejak Presiden berkomitmen mengatasi isu gambut 

untuk selamanya dalam waktu 3 tahun setelah bencana kebakaran. Alih-alih mengatasi isu gambut, 

dengan keluarnya P 10/2019 Pemerintah kini secara legal mengizinkan perusahaan balik berbisnis 

seperti biasa, seolah-olah bencana hebat karhutla 2015 tak pernah terjadi.  

Tiga tahun dimana Presiden berjanji mengatasi isu kabut asap gambut telah lama berlalu. Namun, 

apa yang sebenarnya telah dicapai? Apakah upaya pemulihan gambut dibuat oleh pemegang izin 

HTI? Apakah Presiden dan BRG mencapai target pemulihan gambut? Apakah progres klaim KLHK 

telah benar-benar terjadi? Dan, apa yang akan terjadi kepada gambut Indonesia setelah terbitnya P 

10/2019? 
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TUJUAN DAN METODE PEMANTAUAN 

Menurut analisis Sistem Informasi Geospasial (GIS) oleh Koalisi Anti-Mafia Hutan, dimana EoF jadi 

anggota, APP/SMG3 dan APRIL/RGE4 memiliki 793.293 ha konsesi HTI pada ekosistem gambut dan 

418,670 ha luas konsesi HTI di dalam Fungsi Lindung Ecosystem Gambut (FLEG) pada peta SK 130xxvii. 

Ini artinya, kedua grup mengelola 10% dari luas FLEG di Indonesia, dan upaya restorasi gambut 

mereka cukup mendasar bagi Indonesia untuk mengatasi kabut asap.   

Mayoritas area konsesi APP/SMG dan APRIL/RGE dalam FLEG berlokasi di Riau. Provinsi ini memiliki 

porsi terbesar Ekosistem Gambut Indonesia (22%) yang dipetakan oleh SK 130 (Peta 1) dengan 2,6 

juta hektar FLEG dan 2,7 juta hektar indikatif Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG).  

Tidak seperti Papua, provinsi dengan luas gambut terbesar kedua (21% dari Ekosistem Gambut 

nasional), Ekosistem Gambut Riau telah banyak digarap dan dibuka aliran air gambut dari dulu, 

khususnya oleh APP/SMG dan APRIL/RGE, karena itu perlu pemulihan yang serius. 

EoF memutuskan melakukan analisis GIS dan pemantauan dengan pesawat drone dan pemantauan 

lapangan guna mengecek kemajuan pemulihan gambut di konsesi HTI yang dipilih dari perusahaan 

afiliasi APP/SMG dan APRIL/RGE di Riau hingga akhir tahun 2018 di: 

1. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG), Kawasan yang diperlihatkan dalam peta SK 130. 

2. Tiga dari empat kelas Area Prioritas Restorasi Gambut ditunjukkan dalam peta BRG 2016: 

a. “Prioritas Restorasi Pasca Kebakaran 2015” 

b. “Prioritas Restorasi Kubah Gambut berkanal (zona lindung)” 

c. “Prioritas Restorasi Kubah Gambut tidak berkanal (zona lindung)” 

Menjelang pemantauan lapangan, analisis desktop GIS dihamparkan ke peta-peta SK 130, BRG 2016 

dan konsesi HTI guna mengidentifikasi area yang disebutkan dalam konsesi sampel yang dipilih. 

Kemudian investigator EoF menuju lapangan guna: 

1. Menilai tutupan lahan di tiap area dalam konsesi HTI, apakah ada perkebunan kayu pulp 

(usia penanaman? Status pemanenan?), hutan alam (primer, sekunder), semak atau tutupan 

lahan lainnya. 

2. Merekam upaya pemulihan, seperti kondisi kanal gambut, penyimpan air, waduk air, dam 

kanal dan/atau pemompaan dan revegetasi serta suksesi alami. 

Berdasarkan observasi lapangan, EoF mengevaluasi apakah tiap konsesi melaksanakan atau 

melanggar P 16/2017, khususnya aturan yang terangkum dalam Tabel 1. 

Tabel 1.—Pasal kunci P 16/2017. 

P 16/2017 

Pasal 4  
(3) Kubah Gambut yang berada dalam areal usaha yang telah dibudidayakan merupakan 

ekosistem gambut dengan fungsi lindung, masih dapat dipanen, dilarang ditanami kembali 
setelah pemanenan, dan wajib dilakukan pemulihan.          
 

                                                             
3 Berdasarkan pada daftar oleh APP “continuous approved suppliers”, diunduh dari website kelestarian perusahaan pada 
22 January, 2019. Analisis tidak mencakup pemasok dari masyarakat, dimana ada tiga pada Mei 2018, menurut website 
APP. Atau tidak juga mencakup 17 “pemasok satu kali yang disetujui”, kebanyakan dari mereka perusahaan pemasok kayu 
chip berlokasi di luar Indonesia, atau dua pemasok lainya dari “pemasok disetujui yang berlanjut”, yang merupakan pabrik 
oleh kayu chip di luar Indonesia.  
4 Berdasarkan “Daftar pemasok APRIL”, yang diperbarui pada 31 Desember 2018 dan diunduh dari website kelestarian 
perusahaan. Analisis tidak mencakup pemasok dari masyarakat yang masuk daftar pemasok APRIL.  
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Pasal 6  
(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan fungsi Ekosistem 

Gambut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui terjadinya 
kerusakan.  

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan fungsi Ekosistem 
Gambut karena terjadi kebakaran.  

Pasal 14  
(1) Pemulihan dengan cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, 

dilakukan dengan revegetasi atau penanaman kembali pada areal:  
a. bekas terbakar;  
b. bekas tebang habis,  
c. terbuka dengan kondisi vegetasi jarang;  
d. bekas terbakar yang telah mengalami suksesi alami (menurut kebutuhan dan setelah 
penilaian teknis); dan/atau  
e. bekas tebang selektif.  

 
(2) Kegiatan rehabilitasi dilakukan dengan mengutamakan jenis tanaman asli dan telah 
mempertimbangkan:   
            a. kesesuaian lahan;  
            b. aspek lingkungan;  
            c. aspek sosial; dan  
            d. aspek ekonomi.  
 
(3) Jenis-jenis tanaman asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat digunakan untuk 

kegiatan rehabilitasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini.  
 

 

 

EoF juga mengecek apakah KLHK mengambil tanggungjawabnya dalam melakukan supervisi 

pemulihan gambut di konsesi HTI yang secara jelas diatur dengan PP 71/2014 dan PP 57/2016 (Pasal 

31B, lihat Tabel 2): 

Tabel 2.—Pasal kunci PP 71/2014 & PP 57/2016. 

PP 71/2014 & PP 57/2016 

Pasal 31B 
(1) Terhadap areal perizinan usaha dan/atau kegiatan terdapat Gambut yang terbakar, 

Pemerintah mengambil tindakan penyelamatan dan pengambilalihan sementara areal bekas 

kebakaran.  

(2) Pengambilalihan sementara areal bekas kebakaran dilakukan untuk dilakukan verifikasi oleh 

Menteri.  

(3) Hasil verifikasi dapat berupa: a. pengelolaan lebih lanjut oleh penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan; dan b. pengurangan areal perizinan usaha dan/atau kegiatannya.  

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengambilalihan areal bekas kebakaran oleh Pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 
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HASIL PEMANTAUAN 

Pada periode Juli hingga Desember 2018, tim Eyes on the Forest telah melakukan pemantauan di 
konsesi-konsesi HTI berikut yang mencakup 12% area FLEG di area pemasok APP/SMG dan 
APRIL/RGE (luas 149.142 ha) atau 6% area FLEG Riau (167.810 ha). Mereka dikelola oleh:  
 

• Afiliasi APRIL/RGE: PT Sumatera Riang Lestari Blok IV Pulau Rupat dan PT Sumatera Riang 
Lestari Blok III Kubu 

• Afiliasi APP/SMG: PT Satria Perkasa Agung, PT Sakato Pratama Makmur distrik Hampar APP), 
PT Sakato Pratama Makmur distrik Humus, dan PT Bukit Batu Hutani Alam  

• KLHK, mencabut izin HTI dan memasukkan ke moratorium PIPPIB: PT Rimba Rokan Perkasa 
(dahulu afiliasi APP).  

 

Temuan pemantauan EoF berikut ini mengungkapkan upata restorasi gambut oleh perusahaan 

dan pemerintah dalam dalam konsesi sampel yang dilokasikan untuk perlindungan dan pemulihan 

gambut oleh peta-peta BRG 2016, dan/atau peta SK 130 begitu buruk. Sejumlah perusahaan 

diduga melanggar P 16/2017 dengan menanam lagi  akasia setelah memanen tanaman lama, 

bukannya memulihkan Kawasan dengan spesies yang diwajibkan. 

 

1. PT Sumatera Riang Lestari Blok IV- Pulau Rupat 

Berdasarkan Peta Indikatif Restorasi BRG/2016 dan peta SK 130 mewajibkan mayoritas (98% dan 
93% masing-masing) dari konsesi HTI PT Sumatera Riang Lestari Blok IV- Pulau Rupat (PT SRL Blok IV-
Rupat) musti dilindungi dan direstorasi (Peta 2). 

 

Peta 2. Peta zonasi konsesi PT Sumatera Riang Lestari Blok IV- Pulau Rupat yang dihamparkan dengan peta 

BRG/2016 dan peta SK 130/2017. 
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1.1 Penanaman kembali akasia di area FLEG dan/atau PIR BRG 

EoF menemukan dimana perkebunan akasia baru saja dipanen di areal gambut untuk dilindungi 
berdasarkan peta BRG 2016 dan SK 130/2017 (Gambar 1 dan 2). Di sejumlah area, akasia baru saja 
ditanam lagi di bagian yang dipanen yang diduga melanggar P 16/2017 (Gambar 2). 

Gambar 1 - (survey point 1, peta 2): Tanaman akasia 
dipanen di Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal 
di peta BRG 2016 dan indikatif fungsi lindung pada peta 
SK 130/2017.  Gambar diambil tanggal 16 Agustus 2018 
pada titik koordinat N1°54'33.13"ss E101°27'48.32". 
©Eyes on the Forest. 

 Gambar 2 – (survey point 2, peta 2): Diperkirakan 
akasia berumur 3 bulan di areal Prioritas Restorasi 
Kubah Gambut Berkanal di peta BRG 2016 dan indikatif 
fungsi lindung pada SK 130/2017 pada titik koordinat 
N1°52'40.30" E101°27'32.63".  Gambar diambil tanggal 
16 Agustus 2018 ©Eyes on the Forest. 

 

Pemantauan EoF dengan drone dan survey lapangan di Kawasan Pasca kebakaran 2015 di peta BRG 
2016 pada dua area (Gambar 3 dan 4) menemukan bahwa kawasan besar dipanen atau ditanami lagi 
dengan akasia dan pohon karet, di sejumlah tempat bercampur ditanam, sekitar 3 hingga 4 tahun 
silam. 

 
Gambar 3 (survey point 3, Peta 2): Di ekosistem 
gambut Prioritas Restorasi pasca kebakaran 2015 di 
peta BRG 2016 dan indikatif fungsi budidaya di peta 
SK 130/2017 yang ditanami dengan karet sekitar 3-4 
tahun silam (kiri) dan area dipanen namun tidak 
dipulihkan (kanan). Foto diambil 2 September 2018 
di titik N1°47'9.22" E101°30'24.85" ©Eyes on the 
Forest. 

 
Gambar 4 (survey point 6, Peta 2): Area gambut ini 
masuk dalam Prioritas Restorasi Kubah Gambut 
Berkanal di zona lindung pada peta BRG 2016 dan 
indikatif fungsi lindung pada peta SK 130/2017 yang 
ditanami karet dan akasia sekitar 3 tahun silam. Foto 
diambil 17 Agustus 2018 pada N1°49'22.00" 
E101°38'57.00" ©Eyes on the Forest. 
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1.2 Upaya restorasi yang buruk 
 

EoF mengecek sejumlah blok kanal dan menemukan hanya dua blok kanal yang masih berfungsi 
mengatur permukaan air (Gambar 5 dan 6). EoF tidak melakukan survey di konsesi secara penuh 
untuk mengidentifikasi blok kanal dan tidak menganalisa dampak yang terasa dari blok kanal 
terhadap pemulihan Ekosistem gambut.  

Semua blok kanal sepertinya dibuat dari waktu yang lama, kecuali satu (Gambar 6) dimana EoF 
memperkirakan dibangun sekitar 3-4 bulan menjelang pemantauan lapangan. Tidak ada tanda 
restorasi ditemui di area yang diobservasi. 

 
Gambar 5 (survey point 4, Peta 2): Blok kanal ini 
dibuat sudah lama namun tidak lagi dijaga di area 
Prioritas Restorasi Pasca Kebakaran 2015 pada peta 
BRG 2016 dan indikatif fungsi lindung pada peta SK 
130/2017.  Foto diambil 18 Augustus 2018 di 
N1°45'24.00" E101°33'34.00" ©Eyes on the Forest. 

 
Gambar 6 (survey point 5, Peta 2): Blok kanal usia 3-4 
bulan ini tampaknya tak lagi dijaga di Prioritas 
Restorasi Kubah Gambut Berkanal di zona lindung 
peta BRG 2016 dan indikatif fungsi lindung pada peta 
SK 130/2017. Foto diambil 17 Agustus 2018 pada 
N1°49'56.00" E101°38'35.00" ©Eyes on the Forest. 

 

 

 

2. Tidak ada restorasi di PT Sumatera Riang Lestari Blok III, Kubu (afiliasi APRIL) 

Peta BRG 2016 dan SK 130/2017 mewajibkan mayoritas (74% dan 68% masing-masingnya) dari 
Kawasan gambut berizin di konsesi PT Sumatera Riang Lestari Blok III – Kubu (PT SRL Kubu) untuk 
dilindungi dan dipulihkan (Peta 3). 
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Peta 3 – Zonasi gambut di konsesi PT Sumatera Riang Lestari blok III – Kubu pada peta BRG 2016 dan 
SK 130/2017. 

Pada Agustus 2018, Survey drone dan cek lapangan EoF menunjukkan konsesi PT SRL Kubu dominan 
ditanami dengan pohon sawit, sepertinya dimiliki pihak luar seperti investor dan spekulan lahan. EoF 
menemukan gambut terbakar di Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal di zona lindung di peta 
BRG 2016 (Gambar 7-11). 

Warga Desa Teluk Bano 1, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, mengatakan 
kebakaran dimulai di kebun sawit di dalam konsesi PT SRL Kubu pada Juli 2018 dan terus hingga 
dilakukannya investigasi lapangan EoF Agustus. EoF memperkirakan sekitar 40 hektar lahan terbakar. 
EoF tidak menemukan indikasi apapun bahwa PT SRL telah menjaga konsesi Kubu dari perambahan 
dan penanaman oleh pihak luar, investor dan spekulan lahan. 

EoF juga tidak menemukan tanda apapun bahwa perusahaan memiliki inisiatif upaya restorasi di 
area bekas terbakar dan tempat lainnya. 
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Gambar 7 (survey point 1, Peta 3): Lahan gambut terbakar di konsesi PT SRL Blok III-Kubu di Desa Teluk Bano 1 
di Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal di zona lindung peta FLEG BRG 2016 dan indikatif fungsi lindung 
pada peta SK 130/2017. Foto diambil 18 Agustus 2018 di N1°51'18.44" E100°47'44.44" ©Eyes on the Forest. 

 
Gambar 8 (survey point 2, Peta 3): Semak belukar 
terbakar dan kebun sawit di konsesi PT SRL Blok III-
Kubu dalam Prioritas Restorasi Kubah Gambut 
Berkanal di zona lindung peta BRG 2016 dan 
indikatif fungsi lindung pada peta SK 130/2017. Foto 
diambil 31 Agustus 2018 di titik N1°51'6.19" 
E100°47'59.17" ©Eyes on the Forest. 

 
Gambar 9 (survey point 3, Peta 3): Lahan terbakar 
yang telah dibersihkan dan siap ditanami sawit di 
konsesi PT SRL Blok III-Kubu dalam Prioritas 
Restorasi Kubah Gambut Berkanal di zona lindung 
dari peta BRG 2016 dan indikatif fungsi lindung pada 
peta SK 130/2017. Foto diambil pada 31 Agustus 
2018 di titik N1°50'36.52" E100°47'58.03©Eyes on 
the Forest. 
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Gambar 10 (survey point 4, Peta 3): Kebun sawit 
terbakar berusia 4-5 tahun di konsesi PT SRL Kubu pada 
area Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal di 
zona lindung dari peta BRG 2016 dan indikatif fungsi 
lindung pada peta SK 130/2017. Foto diambil pada 18 
August 2018 di N1°51'43.33" E100°47'41.05" ©Eyes on 
the Forest. 

Gambar 11 (survey point 5 , Peta 3): Hutan tersisa di 
balik lahan gambut terbakar di konsesi PT SRL Kubu 
dalam area Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal 
di zona lindung dari peta BRG 2016 dan indikatif fungsi 
lindung pada peta SK 130/2017. Gambar diambil pada 
18 Agustus 2018 di titik N1°51'38.34" E100°46'55.44" 
©Eyes on the Forest. 

 

3. PT Satria Perkasa Agung dan PT Sakato Pratama Makmur distrik Humus (afiliasi APP) 

Peta BRG 2016 dan peta SK 130/2017 mewajibkan mayoritas (95% dan 90%, masing-masing) 
Kawasan gambut menyatu di konsesi HTI PT Satria Perkasa Agung (PT SPA) dan PT Sakato Pratama 
Makmur distrik Humus (PT SPM Humus) guna dilindungi dan direstorasi (Peta 4). Dua konsesi ini 
memiliki lahan terbakar yang cukup besar pada 2015, yakni 12.664 ha. 

 

 

Peta 4.—Zonasi gambut di dua konsesi, PT Satria Perkasa Agung dan PT Sakato Pratama Makmur 
distrik Humus pada peta BRG 2016 dan SK 130/2017. 
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3.1 Penanaman kembali akasia di area FLEG dan Prioritas Restorasi BRG 
Berdasarkan pada survey drone dan lapangan, pengecekan papan informasi dan kondisi penanaman 
akasia di lapangan (Gambar 12-14) pada area bekas terbakar 2015 dalam peta Prioritas Restorasi 
BRG 2016 dan peta FLEG dan FBEG SK 130/2017 di konsesi PT SPA, EoF menyimpulkan bahwa 
seluruh area tidak direstorasi seperti diwajibkan oleh peraturan berlaku, namun ditanami lagi 
dengan akasia yang diduga melanggar peraturan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 
2016, 2017 dan 2018. 

Di konsesi PT SPM distrik Humus, EoF menemukan Kawasan yang ditanami lagi dengan akasia 
berumur 6 bulan dan 1 tahun (Gambar 15 dan 16). 

 
Gambar 12 (survey point 1, Peta 4): Area luas terbakar pada 2015 di konsesi PT SPA, juga dimasukkan sebagai 
FLEG oleh peta SK 130/2017, telah ditanami lagi dengan akasia antara 2016 dan 2018 yang diduga melanggar 
peraturan P 16/2017. Gambar diambil pada 14 November 2018 di N1°27'17,727" E101°36'20.757" © Eyes on 
the Forest. 

 
Gambar 13 (survey point 4, Peta 4): Bagian ini dari 
Kawasan gambut di PT SPA di area Prioritas Restorasi 
pasca Kebakaran 2015 di peta BRG 2016 dan FBEG 
pada peta SK 130/2017 yang ditanami lagi dengan 
akasia menyusul RKT 2018. Foto diambil pada 7 
November  2018 di N1°30'17,610" E101°36'20,070" 
©Eyes on the Forest. 

 
Gambar 14 (survey point 2, Peta 4): Bagian ini dari 
Kawasan gambut di PT SPA di area Prioritas Restorasi 
pasca Kebakaran 2015 di peta BRG 2016 dan indikatif 
fungsi lindung pada peta SK 130/2017 yang ditanami 
lagi dengan akasia menyusul RKT 2018. Foto diambil 
pada 14 November 2018 di N1°27'17,897" 
E101°36'17,231" ©Eyes on the Forest. 
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Gambar 15 (survey point 6, Peta 4): Kebun akasia 
berumur 6 bulan di area Prioritas Restorasi pasca 
Kebakaran 2015 di peta  BRG 2016 dan peta FLEG SK 
130/2017 dalam konsesi PT SPM Humus. Foto 
diambil pada 7 November 2018 di N1°29'30.430 
"E101°38'54,840" ©Eyes on the Forest. 

 
Gambar 16 (survey point 7, Peta 4): Kebun akasia 
berusia satu tahun di area Prioritas Restorasi pasca 
Kebakaran 2015 di peta BRG 2016 dan peta FLEG SK 
130/2017 dalam konsesi PT SPM Humus. Foto 
diambil pada 7 November 2018 di N1°29'45,800" 
E101°39'35,460" ©Eyes on the Forest. 

 

3.2 Upaya restorasi yang buruk  
EoF melacak sejumlah kanal gambut di konsesi PT SPA dan menemukan tiga pintu air (di 
N1°29'13.23" E101°35'51.87", N1°29'13.37" E101°35'52.28" dan N1°29'46.44" E101°36'48.03") 
dimana biasanya dibangun untuk mengatur aliran air antara kanal-kanal lebih besar dan lebih kecil. 
Tidak seperti di konsesi-konsesi lain, EoF tidak menemukan seorang pun memantau aliran air di 
pintu-pintu ini (lihat Gambar 17 sebagai satu contoh). EoF juga menemukan sejumlah blok kanal, 
dibangun sudah lama sekali (Gambar 18 dan 19). EoF tidak melakukan survey konsesi penuh untuk 
memetakan jumlah total lokasi pintu air dan blok kanal untuk memperkirakan sejauh mana upaya 
restorasi. Tidak juga mengevaluasi dampak pintu yang ditemui dan blok kanal dalam mempengaruhi 
tingkat air dan restorasi keseluruhan Ekosistem Gambut. 

 
Gambar 17 (survey point 8, Peta 5): Salah satu dari tiga pintu air ditemukan tanpa adanya personil yang 
memantau aliran air di konsesi PT SPA dalam area Prioritas Restorasi pasca Kebakaran 2015 di peta BRG 2016 
dan peta FLEG SK 130/2017. Seorang pencari ikan menggunakan pintu ini untuk menjemur pakaiannya. Foto 
diambil 10 November 2018 di N1°29'46.44" E101°36'48.03" ©Eyes on the Forest. 



 

21 
 

 
Gambar 18 (survey point 3, Peta 5): Salah satu blok 
kanal ditemukan di area Prioritas Restorasi pasca 
Kebakaran 2015 di peta BRG 2016 dan peta FBEG SK 
130/2017 di konsesi PT SPA. Foto diambil pada 7 
November 2018 di N1°28'9,860" E101°34'37,900" 
©Eyes on the Forest. 

 
Gambar 19: Kanal lainnya ditemukan di  area Prioritas 
Restorasi pasca Kebakaran 2015 di peta BRG 2016 
dan peta FLEG SK 130 dalam konsesi PT SPA. Foto 
diambil pada 10 November  2018 di N1°27'19.11" 
E101°35'42.64" ©Eyes on the Forest. 

 

4. Penanaman kembali akasia di PT Sakato Pratama Makmur distrik Hampar dan PT Bukit 

Batu Hutani Alam (afiliasi APP) 
 

Peta BRG dan peta SK 130/2017 mewajibkan mayoritas (96% dan 95%, masing-masing) dari area 

gambut gabungan izin PT Bukit Batu Hutani Alam (BBHA) dan PT SPM distrik Hampar agar dilindungi 

dan dipulihkan (Peta 5). 

 

Peta 5.—Zonasi gambut di konsesi-konsesi PT Bukit Batu Hutani Alam dan PT Sakato Pratama 

Makmur distrik Hampar oleh peta BRG 2016 dan peta SK 130/2017. 
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EoF menemukan pemanenan akasia terkini atau sedang berlangsung yang perkirakan luasnya 

mencapai 30 hektar hingga 40 hektar (Gambar 20 hingga 22) di dalam konsesi PT BBHA, tepatnya 

dalam Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal  di zona lindung dari peta BRG 2016 dan peta FLEG 

SK 130/2017. EoF menemukan bukti (lahan dan jalur disiapkan untuk penanaman kembali) dimana 

satu area pemanenan (Gambar 22) akan ditanami lagi dengan akasia segera; dan area pemanenan 

lainnya (Gambar 23) adalah tanaman baru dengan bibit akasia usia 2 bulan.  

 
Gambar 20 (survey point 1, Peta 5): Pemanenan 
akasia di dalam Prioritas Restorasi Kubah Gambut 
Berkanal di zona lindung dari peta BRG 2016 dan 
peta FLEG SK 130/2017 di konsesi PT BBHA. Foto 
diambil 16 Agustus 2018 di N1°29'14.05" 
E101°47'34.95" ©Eyes on the Forest. 

 
Gambar 21 (survey point 2, Peta 5): Sejumlah alat 
berat sedang memanen akasia di dalam Prioritas 
Restorasi Kubah Gambut Berkanal di zona lindung 
dari peta BRG 2016 dan peta FLEG SK 130/2017 
dalam konsesi PT BBHA. Foto diambil 16 Agustus 
2018 di N1°29'14.16" E101°47'35.40"©Eyes on the 
Forest. 

 

 
Gambar 22 (survey point 3, Peta 5): Lahan baru 
dibersihkan untuk menanami lagi akasia dalam 
Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal di zona 
lindung dari peta BRG 2016 dan peta FLEG SK 
130/2017 di konsesi PT BBHA. Foto diambil 16 
Agustus 2018 di N1°29'13.97" E101°47'58.59" ©Eyes 
on the Forest. 

 
Gambar 23 (survey point 6, Peta 5): Bibit-bibit akasia 
diperkirakan ditanam 2 bulan sebelumnya di dalam 
Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal di zona 
lindung dari peta BRG 2016 dan peta FLEG SK 
130/2017 di konsesi PT BBHA. Foto diambil 16 
Agustus 2018 di N1°29'14.33" E101°49'30.55" ©Eyes 
on the Forest. 
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Sewaktu survey lapangan di konsesi PT SPM distrik Hampar pada 3 Oktober 2018, EoF menemukan 

area sekitar 30 hektar lebih (Gambar 24) ditanami dengan akasia sekitar sebulan sebelumnya; dan 

didokumentasikan oleh drone area yang luas baru ditanami akasia (Gambar 25) dalam dalam 

Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal di zona lindung dari peta BRG 2016 dan peta FLEG SK 

130/2017. 

 
Gambar 24 (survey point 4, Peta 5): Bibit akasia umur 1 bulan ditanam di konsesi PT SPM Hampar di  Prioritas 
Restorasi Kubah Gambut Berkanal  di zona lindung dari peta BRG 2016 dan peta FLEG SK 130/2017. Foto 
diambil pada 3 Oktober 2018 di N1°20'53.00" E101°58'45.00"©Eyes on the Forest 

 
Gambar 25 (survey point 5, Peta 5): Bibit akasia baru ditanam di konsesi PT SPM Hampar di Prioritas Restorasi 
Kubah Gambut Berkanal di zona lindung dari peta BRG 2016 dan peta FLEG SK 130/2017. Foto diambil pada 3 
Oktober 2018 di N1°20'2.36" E102°1'44.68"©Eyes on the Forest. 
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5. Tidak ada restorasi di PT Rimba Rokan Perkasa (dulu afiliasi APP, izin dicabut KLHK dan 

masuk PIPPIB) 
Pada 2017 KLHK menginformasikan izin konsesi PT Rimba Rokan Perkasa (PT RRP, bekas afiliasi 
APP/Sinar Mas) dicabut izinnya pada Oktober 2016. Kedua peta, BRG 2016 dan SK 130/2017, 
mewajibkan bahwa mayoritas (97% dan 82%) konsesi ini perlu dilindungi dan dipulihkan (Peta 6) 

 

Peta 6.—Zonasi gambut konsesi PT Rimba Rokan Perkasa pada peta BRG 2016 dan peta SK 
130/2017. 
 

Pada Agustus 2018, survey drone dan lapangan oleh EoF terhadap zona lindung peta BRG 2016 dan 

Peta FLEG SK 130/2017 menemukan area yang disurvey tidak memiliki kebun akasia namun 

kebanyakan semak atau tanaman sawit ditanam warga tempatan, investor luar dan/atau spekulan 

lahan. Sewaktu survey EoF, konsesi PT RRP mengalami kebakaran lahan gambut dan banyak kanal 

mengering (Gambar 26-30). Warga tempatan mengatakan kebakaran dimulai Juli 2018 dan berlanjut 

hingga tim EoF mengunjungi lokasi sebulan setelahnya. Luasan penuh kebakaran tidak lah 

diobservasi oleh tim. Survey EoF tidak menemukan upaya penghutanan kembali kecuali papan 

informasi dari kepolisian mengumumkan penyidikan terhadap kebakaran 25 hektar di Desa Buluh 

Apo, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sedang berlangsung (Gambar 28-30). 
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Gambar 26 (survey point 1, Peta 6): Lahan gambut terbakar di Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal di 
zona lindung pada peta BRG 2016 dan peta FLEG SK 130/2017 di dalam konsesi PT RRP. Foto diambil pada 30 
Agustus 2018 di N1°8'57.01" E101°2'22.05" ©Eyes on the Forest. 

 
Gambar 27 (survey point 2, Peta 6): Area terbakar di 
Prioritas Restorasi Kubah Gambut Tidak Berkanal di 
zona lindung pada peta BRG 2016 dan peta FLEG SK 
130/2017 di dalam konsesi PT RRP. Area memiliki 
tanaman sawit yang disebutkan dikuasai oleh investor 
luar dan spekulan lahan. Foto diambil 30 Agustus 2018 
di N1°6'4.56" E101°2'0.29" ©Eyes on the Forest. 

 
Gambar 28 (survey point 3, Peta 6): Kanal yang 
mengering di Prioritas Restorasi Kubah Gambut Tidak 
Berkanal  di zona lindung pada peta BRG 2016 dan peta 
FLEG SK 130/2017 di dalam konsesi PT RRP.  Foto 
diambil 16 Agustus 2018 di N1°6'20.30" E101°2'33.62" 
©Eyes on the Forest. 
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Gambar 29 (survey point 3, Peta 6): Lahan gambut 
terus terbakar di belakang papan polisi soal 
investigasi kebakaran seluas 25 hektar di Desa Buluh 
Apo, Bengkalis dalam Prioritas Restorasi Kubah 
Gambut Tidak Berkanal  di zona lindung pada peta 
BRG 2016 dan peta FLEG SK 130/2017 di dalam 
konsesi RRP. Foto diambil PT 16 August 2018 at 
N1°6'19.83" E101°2'33.71" ©Eyes on the Forest. 

 
Gambar 30 (survey point 3, Peta 6): Kebun sawit 
lokal warga di Prioritas Restorasi Kubah Gambut 
Tidak Berkanal  di zona lindung pada peta BRG 2016 
dan peta FLEG SK 130/2017 di dalam konsesi PT RRP. 
Foto diambil pada 30 Agustus 2018 di N1°6'27.02" 
E101°2'29.03" ©Eyes on the Forest. 
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DISKUSI 

Kebakaran gambut yang hebat 2015 hanya menghasilkan udara panas. Tidak ada tindakan 
yang mengikuti tekad kuat dan peraturan melindungi gambut – bahkan hingga hal ini 

dikembalikan untuk menjamin dengan nyaman kembalinya bisnis HTI seperti biasa. 

EoF menemukan konsesi-konsesi HTI yang terpantau antara Agustus dan Desember 2018 tidak 

membuat atau belum upaya memadai memulihkan gambut. Dalam sejumlah kasus, mereka bahkan 

diduga melanggar P  16/2017 dan meneruskan secara komersil penggunaan Kawasan FLEG dengan 

menanam lagi akasia di kawasan dipanen.  

Survey-survey EoF tidak menentukan “siapa di pemerintahan yang bertanggungjawab mengawasi 

dan menegakkan peraturan perlindungan dan restorasi gambut di Kawasan HTI.” Di lapangan, EoF 

melihat hanya sangat terbatas jika ada penegakan hukum pemerintah meskipun kurangnya 

pemulihan yang jelas di konsesi-konsesi ini. Di konsesi PT RRP yang izinnya dicabut KLHK, dimana 

instansi ini sendiri harusnya memulihkannya, EoF tidak melihat tanda apapun adanya restorasi. 

Saat penulisan laporan ini, hampir menjadi satu tambahan kepada temuan menyedihkan di 

investigasi ini, dimana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan peraturan baru 

(P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019) Tentang Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut 

Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut. Peraturan baru ini agaknya memberikan jalan keluar bagi 

perusahaan dan pemerintah dengan tidak lagi mempersyaratkan mereka melindungi dan 

memulihkan gambut, kecuali Kawasan gambut yang sedikit yang dinamai “Puncak Kubah Gambut.” 

Peraturan ini mengurangi Kawasan perlindungan dan restorasi aktual dari seluruh FLEG untuk 

sebagian  -namun bukan semuanya-- Puncak Kubah Gambut di dalam FLEG. Semua Kawasan gambut 

lainnya bisa digunakan sebelumnya, apakah mereka di dalam FLEG atau FBEG atau tidak. 

Selain kurangnya tindakan di lapangan yang jelas tidak memadai, dengan peraturan baru ini agaknya 

Pemerintah telah memutuskan untuk membuang aturan hukum yang lebih kuat yang ditetapkan 

pasca kebakaran gambut 2015. Dan kini secara diam-diam kembali berbisnis seperti biasanya melalui 

pengembangan gambut secara komersil.  

EoF meyakini P 10/2019 bisa dikritisi  secara hukum karena ia memiliki kontradiksi yang serius 

dengan (Lampiran 1) 

1. Hukum yang lebih tinggi pada restorasi gambut – Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 

2014 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang diganti menjadi PP 

Nomor 57 tahun 2016 Perubahan atas Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. 

(PP 71/2014 jo PP 57/2016). 

2. Peraturan Menteri sebelumnya nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang 

Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (P-16/2017). 

3. Juga nomor Peraturan Menteri ini sendiri, yang memiliki pasal-pasal berlawanan satu sama 

lainnya. 
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REKOMENDASI 

 

Rekomendasi Eyes on the Forest 

 

Koalisi Eyes on the Forest mendesak Pemerintah dalam hal ini KLHK untuk: 

• Meninjau ulang P 10/2019 yang secara substansi bertentangan dengan PP 71/2014 jo PP 

57/2016 serta P 16/2017 dan secara implisit memberi kesempatan bagi perusahaan HTI dan 

kebun sawit menggunakan FLEG dengan pengecualian pada Kawasan kecil di Puncak Kubah 

Gambut 

•  Menerbitkan Keputusan Menteri LHK guna mengklarifikasi pelaksanaan supervisi restorasi 

gambut di konsesi HTI oleh KLHK.  

• Secara jeli mengawasi restorasi gambut di konsesi HTI seperti digariskan oleh PP 71/2014 jo 

PP 57/2016 Pasal 31B. 

• Menjamin akuntabilitas dan memberikan transparansi soal perlindungan dan pemulihan 

gambut di Indonesia dengan mengungkapkan informasi kinerja perusahaan HTI dalam 

melindungi dan memulihkan gambut, misalnya, menerbitkan RKT yang direvisi dan langkah-

langkah melaksanakannya dalam masing-masing polygon FLEG.  

• Menegakkan peraturan perlindungan gambut dan menerapkan sanksi kepada pemegang 

konsesi HTI yang melakukan pelanggaran seperti temuan di lapangan oleh koalisi Eyes on the 

Forest dalam laporan ini. 

 

Koalisi juga mendesak BRG untuk: 

• Melakukan supervisi pemulihan gambut di konsesi HTI secara efektif dan menyeluruh karena 

Kawasan Prioritas Restorasi BRG tumpang tindih dengan konsesi HTI yang memiliki kinerja 

perlindungan gambut sangat buruk.     

• Melakukan upaya pemantauan restorasi gambut di konsesi HTI melalui kerjasama dengan 
kalangan masyarakat sipil.   

• Menerbitkan target tahunan pemulihan gambut di masing-masing konsesi HTI yang tumpang 
tindih dengan Prioritas Restorasi BRG. 

• Menyampaikan kepada masyarakat rencana restorasi dan perlindungan gambut yang terikat 
waktu dan per wilayah terhadap konsesi HTI di dalam Prioritas Restorasi menjelang 
berakhirnya masa BRG tahun 2020 sehingga publik ikut ramai-ramai memantau kepatuhan 
perusahaan. 

  
 

Respon BRG dan KLHK ada dalam Lampiran 2 

 

 

#SEKIAN# 
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Lampiran 1: Kontradiksi kunci P 10/2019 dari hasil analisis 
hukum oleh EoF  

Teks hukum relevan terangkum dalam Tabel 1, 2 dan 3:  
 
Kontradiksi 1. PP 71/2014 & PP 57/2016 mewajibkan perlindungan dan pemulihan setiap FLEG 
secara keseluruhan dan hanya mengizinkan kegiatan yang terbatas atau sedikit berdampak bagi 
pemanfaatan FLEG (Pasal 21, ayat 1). Hal bertentangan, P 10/2019 mewajibkan perlindungan dan 
pemulihan terhadap Puncak Kubah Gambut yang merupakan bagian areal FLEG. Ia mengizinkan 
kegiatan pemanfaatan usaha yang sama di bawah “dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis 
Gambut” pada FBEG dan untuk Kawasan di luar Puncak Kubah Gambut dalam FLEG (Pasal 4 dan 8).  
 
Kontradiksi 2. P 16/2017 (lihat Pasal 4, ayat 3 dalam Tabel 1) mewajibkan upaya pemulihan 
dilakukan segera setelah pemanenan tanpa menanam kembali di dalam areal usaha yang telah 
dibudidayakan di Kubah Gambut. Hal bertentangan dengan P 10/2019 yang mewajibkan pemulihan 
di area yang sudah dibudidayakan setelah pemanenan perkebunan hanya di dalam Puncak Kubah 
Gambut dalam FLEG (Pasal 4). 
 
Kontradiksi 3.  PP 71/2014 jo PP 57/2016 (Pasal 45) menegaskan izin usaha dan/atau kegiatan 
dengan pemanfaatan lapangan dalam FLEG sebelum terbitnya peraturan PP 71/2014 jo PP 57/2016 
dibolehkan untuk meneruskan kegiatan hingga berakhirnya masa izin. Bagaimanapun, izin usaha 
dan/atau kegiatan tanpa kegiatan lapangan di FLEG sebelum terbitnya izin diwajibkan menjaga 
fungsi hidrologis gambut, yakni perlindungan Kawasan tanpa pemanfaatan. Betapapun, P 10/2019 
bertentangan dengan hal ini dengan tidak menyebutkan adanya atau tidak adanya pemanfaatan 
sebelum peraturan diterbitkan.  Karena itu, P 10/2019 membuat celah hukum yang membiarkan 
usaha dan/atau kegiatan melakukan konversi hutan alam dan Kawasan belum digarap lainnya di 
FLEG sepanjang Kawasan itu di luar Puncak Kubah Gambut.  
 
Kontradiksi 4. PP 71/2014 & PP 57/2016 (Pasal (45)) menegaskan hanya izin usaha dan/atau 
kegiatan di FLEG yang diterbitkan sebelum masa izin masih berlaku. Bagaimanapun, P 10/2019 (Pasal 
8, ayat 3) bertentangan dengan ini dengan tidak menyebutkan masa terbitnya izin sama sekali. 
Karena itu, P 10/2019 memberikan celah hukum yang membolehkan izin usaha dan/atau kegiatan 
melakukan operasi di luar Puncak Kubah Gambut, apakah di dalam FLEG atau FBEG, sepanjang 
mereka memiliki izin yang dikeluarkan setiap waktu, bahkan di masa depan (Pasal 8 ayat (3)).  
 
Kontradiksi 5. PP 71/2014 jo PP 57/2016 (Pasal 9, ayat (3)) menegaskan “Menteri wajib menetapkan 
fungsi lindung ekosistem gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dan seluruh luas 
kesatuan hidrologis gambut yang letaknya dimulai dari 1 (satu) atau lebih puncak kubah gambut.”  
Hal yang bertentangan dengan P 10/2019 (Pasal 7, ayat (1) dan (2)) menegaskan bahwa usaha 
dan/atau kegiatan bisa diteruskan pemanfaatan yang masih berlaku di Puncak Kubah Gambut dalam 
unit hidrologis gambut sepanjang fungsi hidrologis gambut di Puncak Kubah Gambut ini bisa 
digantikan oleh Puncak Kubah Gambut lainnya.   Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) 
dari P 10/2019, yang menegaskan semua Puncak Kubah Gambut di dalam FLEG merupakan areal 
yang dilarang untuk dibudidayakan lagi setelah panen, untuk pemanfaatan hutan industri tanaman 
ataupun pengembangan perkebunan agribisnis. Maka, P 10/2019 bisa memberikan celah hukum 
yang membolehkan usaha dan/atau kegiatan meneruskan pemanfaatan bahkan hingga Puncak 
Kubah Gambut di FLEG.  
 
Kontradiksi 6. P 10/2019 bertentangan sendiri di dalamnya: Pasal 2 tertulis cakupan peraturan 
mengatur dua hal, penetapan Puncak Kubah Gambut berdasarkan KHG dan pengelolaan mereka. 
Bagaimanapun, Pasal-pasal lain memiliki aturan untuk pengelolaan FLEG di luar Puncak Kubah 
Gambut.  
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Tabel 3.—Teks terkait PP71/2014 jo  PP57/2016 dan P10/2019. Sebagian narasi diberi garis bawah 
oleh EoF. 

PP 71/2014 jo PP 57/2016    P10/2019  

Pasal 9 
(3) Menteri wajib menetapkan fungsi lindung 

ekosistem gambut paling sedikit 30% (tiga 
puluh per seratus) dan seluruh luas 
kesatuan hidrologis gambut yang letaknya 
dimulai dari 1 (satu) atau lebih puncak 
kubah gambut. 

  
(4) Dalam hal di luar 30% (tiga puluh per 

seratus) dari seluruh luas kesatuan 
hidrologis gambut sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) masih terdapat:  

a. Gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter 
atau lebih;  

b. Plasma nutfah spesifik dan/atau endemik;  
c. Spesies yang dilindungi sesuai dengan 

peraturan perundang undangan; dan/atau  
d. Ekosistem gambut yang berada di 

kawasan lindung sebagaimana ditetapkan 
dalam rencana tata ruang wilayah, 
kawasan hutan lindung, dan kawasan 
hutan konservasi,  
  

 
Pasal 21  
(1) Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada 

Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (2) dapat dilakukan secara terbatas 
untuk kegiatan:  
a. penelitian;  
b. ilmu pengetahuan;  
c. pendidikan; dan/atau  
d. jasa lingkungan. 

  
Pasal 45 
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai 
berlaku:  
 
a. izin usaha dan/atau kegiatan untuk 

memanfaatkan Ekosistem Gambut pada 
fungsi lindung Ekosistem Gambut yang 
telah terbit sebelum Peraturan 
Pemerintah ini berlaku dan sudah 
beroperasi, dinyatakan tetap berlaku 
sampai jangka waktu izin berakhir.  

b. kegiatan pemanfaatan Ekosistem Gambut 

Pasal 1 
5.  Puncak Kubah Gambut adalah areal pada 

kubah Gambut yang mempunyai topografi 

paling tinggi dari wilayah sekitarnya yang 

penentuannya berbasis neraca air dengan 

memperhatikan prinsip keseimbangan 

air (water balance).  

 
Pasal 2 
 
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur:  

 

a. penentuan dan penetapan Puncak Kubah 

Gambut berbasis KHG; dan  

b. pengelolaan Puncak Kubah Gambut berbasis 

KHG. 

 
 
Pasal  4 

a. Hasil penentuan Puncak Kubah Gambut 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan 
sebagai dasar:  

b. a. penetapan Puncak Kubah Gambut; 
c. b. penentuan daya dukung air Ekosistem Gambut; 
d. c. pemberian arahan dalam penyusunan Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 
Gambut; dan 

e. d. perencanaan dan pelaksanaan pemulihan 
fungsi Ekosistem Gambut. 

 
(2)  Puncak Kubah Gambut sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:  
a) bagian dari areal fungsi lindung Ekosistem 

Gambut;  
b) areal yang wajib dijadikan sebagai kawasan 

lindung; dan  
c) areal yang dilarang dibudidayakan kembali:  

1. setelah pemanenan, untuk usaha 
pemanfaatan hasil hutan tanaman 
industri; atau  

(1) setelah jangka waktu izin usaha berakhir, 
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dengan fungsi lindung yang telah 
mendapat izin usaha dan belum ada 
kegiatan di lokasi, izin usaha tetap berlaku 
dengan kewajiban menjaga fungsi 
hidrologis Gambut.  

c. izin usaha dan/atau kegiatan untuk 
memanfaatkan Ekosistem Gambut pada 
fungsi lindung Ekosistem Gambut yang 
telah terbit sebelum Peraturan 
Pemerintah ini berlaku dan sudah 
beroperasi, dinyatakan tetap berlaku 
sampai jangka waktu izin berakhir. 

 
 

untuk usaha perkebunan 
 

 
Pasal 7  
(1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Puncak 

Kubah Gambut dalam 1 (satu) KHG, Puncak 
Kubah Gambut yang telah dimanfaatkan 
dapat terus dimanfaatkan dengan 
menggantikan fungsi hidrologis Gambut dari 
Puncak Kubah Gambut lainnya  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya berlaku pada KHG yang memenuhi 
kriteria fungsi lindung Ekosistem Gambut 
dengan luasan paling sedikit 30% (tiga puluh 
persen) dari seluruh luas KHG. 

 
Pasal 8 
(1) Areal di luar Puncak Kubah Gambut dapat 

berada pada:  
a. fungsi lindung Ekosistem Gambut; dan  
b. fungsi budidaya Ekosistem Gambut. 

(2) Areal di luar Puncak Kubah Gambut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dimanfaatkan 

(3) Pemanfaatan areal di luar Puncak Kubah 
Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
yang memiliki izin dapat dilakukan sampai 
jangka waktu izin berakhir dengan kewajiban 
menjaga fungsi hidrologis Gambut.  
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Lampiran 2. Tanggapan terhadap laporan  

Koalisi EoF membagikan draft akhir Laporan Investigatif kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan dan Badan Restorasi Gambut (BRG). Keduanya menyambut baik publikasi laporan ini dan 

menyampaikan pendapat masing-masing terhadap temuan dan rekomendasi dalam draft laporan 

tersebut.  

Rangkuman tanggapan penting dari BRG dari pertemuan Tim Eyes on the Forest dengan Kepala BRG 
dan jajarannya pada 26 April 2019: 

1. BRG telah melaksanakan pengawasan restorasi gambut di perkebunan sawit dimana 

pemulihan mungkin bisa mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan secara 

signifikan.  Namun BRG tidak menjelaskan lebih rinci pernyataan ini, misalnya apakah 

memberikan data soal pemilik, lokasi, luas dan jumlah. BRG yakin tindakan sama bisa 

dilakukan di konsesi HTI.  

2. BRG menyambut baik rekomendasi EoF yang meminta kejelasan soal bagaimana restorasi 

gambut di konsesi HTI bisa dipantau dan disupervisi.  

Pertemuan EoF dengan Sekretaris Jenderal KLHK, dan jajaran staf, di kantor KLHK tanggal 03 Mei 
2019 menghasilkan sejumlah hal penting:  

1. KLHK telah melakukan supervisi restorasi gambut di konsesi HTI, termasuk di Provinsi Riau.  

2. KLHK telah melakukan supervisi upaya restorasi gambut di konsesi HTI berdasarkan 

dokumen restorasi yang diusulkan oleh perusahaan, yang perlu persetujuan Kementerian.  

3. KLHK sedang mempersiapkan panduan teknis terkait supervisi restorasi gambut di konsesi 

HTI.   

4. Penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 

menegaskan perusahaan HTI harus merevisi Rencana Kerja Usaha (RKU) lagi. 

5. KLHK percaya bahwa peraturan baru restorasi gambut tidak akan mengurangi luas fungsi 

lindung ekosistem gambut yang harus dilindungi berdasarkan peraturan-peraturan 

sebelumnya.  

6. KLHK mengatakan tidak ada perbedaan antara kubah gambut (peraturan sebelumnya) dan 

puncak kubah gambut yang ada dalam P 10/2019.  

 

EoF juga membagikan draft laporan kepada APP dan APRIL, namun, tidak mendapatkan 

tanggapan.  
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