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Dengan ini Procurement Unit BPDLH meminta penawaran harga Jasa Konsultansi Evaluasi 

Kondisi, Fungsi Dan Dampak Pembasahan Melalui Pembangunan Sekat Kanal Dalam Rangka 

Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut TAHUN 2017 - 2021, dengan rincian pada dokumen RFQ ini. 

 

Dokumen Lelang ini Instruksi Kepada Peserta Lelang Dalam mempersiapkan penawaran, dimohon 

untuk mengikuti Instruksi kepada Peserta Lelang. Pemasukan penawaran harus diserahkan dengan 

menyertakan: 

 Sampul 1 : Dokumen Teknis 

• Pengalaman Perusahaan 

• Komen terhadap TOR 

• Metode Pelaksanaan, Jadwal Kerja, dan Keluaran (output)  

• Tenaga Ahli  

• Legalitas Perusahaan 

Sampul 2 : Dokumen Biaya 

• Perincian Penawaran Harga 

 

Pemasukan dokumen penawaran (RFQ) paling lambat pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 15.00 WIB. 

Penawaran yang diserahkan setelah batas waktu tidak akan kami evaluasi. 

 

 
Ketua Procurement Unit 
REDD+ RBP GCF 
 

 
 
 

Nama: MULKAN  

Tanggal: 3 Juni 2022 



 

 

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG 
 

Ketentuan 
Umum 

Peserta Lelang harus mengikuti setiap persyaratan RFQ ini, termasuk seluruh perubahan 
tertulis oleh BPDLH. 
 
Seluruh Penawaran akan dianggap sebagai tawaran oleh Peserta Lelang dan bukan 
merupakan atau berarti BPDLH menerima Penawaran. BPDLH tidak berkewajiban untuk 
memberi kontrak kepada setiap Peserta Lelang. 

Pertanyaan  
dokumen RFQ  

Apabila ada pertanyaan dapat mengirim pertanyaan melalui email kami 
gcf.procurement@bpdlh.id paling lambat tanggal 7 Juni 2022  

Tenggat 
Waktu 
Pengiriman 
Penawaran 

Paling lambat 13 Juni 2022, pukul 15.00 WIB 

Pengiriman 
Penawaran 

Penawaran disampaikan langsung atau dikirimkan ke Procurement Unit GCF RBP REDD+ 
dengan alamat:  Wisma Antara Lt.14 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 
Pusat 

Pembukaan 
Dokumen 
Penawaran 

Tanggal 13 Juni 2022, pukul 15.10 WIB 
Ruang Rapat BPDLH 
Wisma Antara Lt.12 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta Pusat 

Biaya 

Persiapan 

Lelang 

BPDLH tidak menanggung biaya yang dikeluarkan oleh Peserta Lelang selama 
penyusunan penawarannya. 

Kode Etik 
Penyedia 
Barang dan 
Jasa 

BPDLH tidak menoleransi tindakan terlarang seperti penipuan, korupsi, kolusi, tindakan 
tidak etis, dan tidak professional. Seluruh Peserta Lelang disyaratkan untuk memiliki 
standar kode etik yang tinggi saat proses pengadaan. 
 

Gratifikasi Peserta Lelang dilarang memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada staf BPDLH, 
termasuk undangan rekreasi perjalanan, acara olahraga atau budaya, taman bermain, dan 
undangan makan Bersama, atau sejenisnya. Dalam menjalankan kebijakan ini, BPDLH: (a) 
Menolak penawaran Peserta Lelang yang terbukti melakukan gratifikasi; (b) Menyatakan 
Peserta Lelang tidak dapat mengikuti lelang yang diadakan oleh BPDLH baik permanen 
atau dalam waktu yang ditentukan oleh BPDLH. 

Konflik 
Kepentingan 

BPDLH mengharuskan setiap Peserta Lelang untuk menghindari dan mencegah konflik 
kepentingan. Peserta Lelang yang ditemukan memiliki konflik kepantingan akan 
didiskualifikasi. 
 
Peserta Lelang wajib menyatakan dalam Penawarannya jika pemiliknya, karyawannya, 
direkturnya, pemegang sahamnya, atau personil lainnya yang berkaitan dengan 
perusahaannya merupakan keluarga dari salah satu staf Pengadaan BPDLH atau staf 
Pemerintahan yang menjadi Mitra BPDLH dalam RFQ ini. 
 
Peserta Lelang yang dimiliki sepenuhnya atau sebagiannya oleh Pemerintah akan dievaluasi 
lebih jauh dan ditinjau faktor-faktor seperti terdaftar, beroperasi dan dikelola sebagai entitas 
bisnis yang independent, cakupan kepemilikan Pemerintah, penerimaan subsidi dari 
Pemerintah, akses terhadap informasi terkait RFQ ini, dibandingkan Peserta Lelang lainnya. 
Kondisi yang dapat membuat keuntungan yang tidak semestinya terhadap Peserta Lelang 
lainnya dapat menyebabkan ditolaknya Penawaran. 

Kondisi 

Khusus 

Kontrak 

 Pada saat terjadinya keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga 

keadaan kahar berakhir dengan ketentuan 

 lainnya 



 

 

Kelayakan 
Peserta Lelang 

Perusahaan yang akan berhubungan dengan BPDLH bukan merupakan perusahaan yang 

ditangguhkan, dilarang atau tidak memenuhi syarat oleh Kementerian/Lembaga 

Pemerintah Republik Indonesia. Peserta Lelang wajib menyatakan kepada BPDLH jika 

mereka sedang mendapatkan sanksi atau penangguhan sementara oleh 

Kementerian/Lembaga terkait. Tidak terpenuhinya syarat tersebut dapat menyebabkan 

pembatalan kontrak yang diterbitkan kepada Peserta Lelang oleh BPDLH. 

 

Peserta Lelang bertanggung jawab terhadap karyawannya, anggota kerja samanya, sub-

kontraktornya, dan/atau penyedia jasa lainnya untuk memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan oleh BPDLH. 

 

Peserta Lelang wajib memiliki kedudukan legal untuk mendapatkan kontrak dengan 

BPDLH. 

Harga 
Perkiraan 
Sendiri (HPS) 

Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) termasuk pajak yang berlaku 

Mata Uang 
Penawaran 

Penawaran harus dinyatakan dalam Rupiah Indonesia. 

Hanya Satu 
Penawaran 

Peserta Lelang (termasuk perusahaan induk, anak perusahaan, perusahaan kerja sama) 

hanya boleh mengirimkan satu Penawaran. 

Penawaran yang dikirimkan dua (2) atau lebih Peserta Lelang akan ditolak jika ditemukan 

salah satu dari hal berikut: 

(a) Anda memiliki sekurang-kurangnya satu mitra, direktur atau pemegang saham yang 

sama; atau (b) Salah satu dari Peserta Lelang menerima subsidi langsung atau tidak 

langsung dari Peserta lainnya; atau (c) Anda memiliki perwakilan resmi yang sama untuk 

RFQ ini; atau (d) Anda memiliki hubungan dengan Peserta lainnya, secara langsung 

ataupun melalui pihak ketiga yang sama, sehingga anda memiliki informasi atau 

mempengaruhi Peserta lainnya terhadap proses RFQ ini; atau (e) Anda menjadi Peserta 

Lelang sekaligus menjadi sub-kontraktor Peserta Lelang lainnya atau menjadi sub-

kontraktor terhadap setiap Peserta Lelang; atau (f) Satu atau beberapa personil menjadi 

bagian pada beberapa Peserta Lelang. 

Dokumen 
yang Harus 
Diserahkan 

Dalam mempersiapkan penawaran Anda, dimohon untuk mengikuti Instruksi 

kepada Peserta Lelang. Harap diperhatikan bahwa penawaran harus diserahkan 

dengan menggunakan 2 (dua) sampul: 

Sampul 1 : Dokumen Teknis 

• Pengalaman Perusahaan 

• Komen terhadap TOR 

• Metode Pelaksanaan, Jadwal Kerja, dan Keluaran (output)  

• Tenaga Ahli 

• Legalitas perusahaan  

  Sampul 2 : Dokumen Biaya 

• Perincian Penawaran Harga  

Masa Berlaku 

Penawaran 

Penawaran berlaku selama 45 hari sejak tanggat waktu berakhirnya pemasukan dokumen. 

Perubahan 
Harga 

Tidak ada perubahan harga terhadap kenaikan, inflasi, perubahan dalam nilai tukar mata 

uang, atau faktor pasar lainnya yang akan diterima sejak diterimanya Penawaran hingga 

Masa Berlaku Penawaran habis. 

Ketentuan 
Pembayaran 

 Akan dilakukan proses pembayaran secara termin, dengan keterangan sebagai berikut: 

• Termin 1 = 40% 

• Termin 2 = 50% 

• Termin 3 = !0% 

 Lainnya 



 

 

Metode 
Evaluasi 

 Kombinasi Teknis dan Biaya (Teknis 80% dan Biaya 20%) 

 Lainnya 

Kriteria 

Evaluasi 
 Legalitas Perusahaan (bergerak di bidang sejenis) 

 Komen terhadap TOR 

 Metode Pelaksanaan 

 Jadwal Kerja 

 Keluaran (out put) 
 Tenaga Ahli  
 Harga 
 Lainnya 

Hak 
Mengubah 
Permintaan 

Dalam masa kontrak, BPDLH berhak mengubah (menambah atau mengurangi) tugas dan 

tanggung jawab dengan nilai maksimum lima belas persen (15%) dari total kontrak, tanpa 

mengubah nilai satuan atau syarat dan ketentuan lainnya. 

Perkiraan 
Tanggal 
Pemberian 
Kontrak 

30 Juni 2022 



 

 

[KOP   SURAT BADAN USAHA] 
 

______________,_____________2022 
Nomor     : _____________________  
Lampiran :    _____________________ 
 
Kepada Yth.: 
Procurement Unit 
 
di 
Jakarta  
 
Perihal : Penawaran harga 
 
Sehubungan dengan RFQ Nomor : ……./RFQ/REDD+.RBP.GCF/PROC/IV/2022 tanggal ………. dan setelah 

kami pelajari dengan saksama RFQ, dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis.   

 

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 

__________. 

 

Sesuai dengan persyaratan RFQ, bersama Surat Penawaran Administrasi dan Teknis ini kami lampirkan :   

1) [Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada] 

2) Dokumen Administrasi Perusahaan, 

3) Usulan penawaran teknis,  

4) Dokumen lain yang dipersyaratkan 

 

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua 

ketentuan yang tercantum dalam RFQ. 

 

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa saya memiliki wewenang menandatangani 

dokumen penawaran ini dan mengikat perusahaan di bawah ini dalam hal penawaran ini diterima. 

Nama dan Alamat Perusahaan 

Nama Perusahaan: 

Alamat: 

Nomor Telepon: 

Alamat Email: 

Tanda tangan yang Berwenang: 
Tanggal: 

Nama: 

Jabatan: 

Alamat Email: 

 

 

Tanda Tangan:  (Materai 10000) 



 

 

PAKTA INTEGRITAS 

  
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama : __________[nama wakil sah badan usaha] 

No. Identitas  : __________[[diisi nomor KTP/SIM/Paspor] 

Jabatan : __________ 

  Bertindak untuk 
dan atas nama 

: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan_____________
_ 
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] 

2. Nama : __________[nama wakil sah badan usaha] 

No. Identitas  : __________[[diisi nomor KTP/SIM/Paspor] 

Jabatan : __________ 

  Bertindak untuk 
dan atas nama 

: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan_____________
__ 
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] 

3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota Kemitraan] 

dalam rangka pengadaan _________ [isi nama paket] pada ________ [isi sesuai dengan 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi] dengan ini menyatakan bahwa: 

  
1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 
2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk 

memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia 

menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, 
digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.  

  
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__[tahun] 

  
[Nama Penyedia][Nama Penyedia][Nama Penyedia] 

 
[tanda tangan],[tanda tangan],[tanda tangan], 
[nama lengkap][nama lengkap][nama lengkap] 

 
[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan] 

 



 

 

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI] 
 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
  

Nama : __________[diisi nama wakil sah badan usaha] 

No. Identitas : __________[diisi dengan no.KTP/SIM/paspor] 

Jabatan : ____________[diisi sesuai jabatan] 

Bertindak untuk  
dan atas nama 

: ___________________[diisi nama badan usaha] 

Alamat : ________________ 

Telepon/Fax : ________________ 

Email : ________________ 

 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
  
1. saya secara hukum untuk dan atas nama perusahaan/ koperasi/kemitraan/KSO 

berdasarkan __________[akta pendirian/ anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan 
secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian 
Kerja Sama Operasi. Jika Kemitraan, maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja 
Sama Operasi.]; 

  
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar 

tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang 
sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”]; 

 
3. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana; 
 
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak 

yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;  
 
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam 

pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan  kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 
 
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam 

Daftar Hitam; 
 

7. data-data badan usahayang saya wakili adalah sebagai berikut: 



 

 

 

A. Data Administrasi 
  

 1. Nama (Badan Usaha)  : _________ 

2. Status  :          Pusat               Cabang 

3. 

Alamat Kantor Pusat :  __________ 

No. Telepon :  __________ 

No. Fax :  __________ 

E-Mail :  __________ 

  

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 
  

1. Akte Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi 

  a. Nomor :  __________ 

  b. Tanggal :  __________ 

  c. Nama Notaris :  __________ 

 d. Nomor Pengesahan 

Kementerian Hukum dan 
HAM 

(untuk yang berbentuk PT) 

:  __________ 

2. Perubahan Terakhir Akte 
Pendirian/Anggaran Dasar 

    

  a. Nomor :  __________ 

  b. Tanggal :  __________ 

  c. Nama Notaris :  __________ 

 d. Nomor Persetujuan 

Kementerian Hukum dan 
HAM 

(untuk yang berbentuk PT) 

:  __________ 

 
C. Pengurus Badan Usaha 
  

No.  Nama No. Identitas 
Jabatan dalam Badan 

Usaha  

        

  

D. Izin Usaha 
   

No. Surat Izin Usaha ______ : 
________________ Tanggal 
__________ 

Masa berlaku izin usaha : __________ 

Instansi pemberi izin usaha 

Kualifikasi Usaha 

Klasifikasi Usaha 

: 

 

_______________________________
_______________________________
______ 



 

 

  

E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan) 
 

1. No. Surat Izin 
____________ 

: 
________________ Tanggal 
__________ 

2. Masa berlaku izin : __________ 

3. Instansi pemberi izin : __________ 

 

 
F. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung 

[apabila diperlukan] 
 

No. 

Jenis 
Fasilitas/Peralatan

/ Perlengkapan 

Jumla
h 

Kapasita
s  

Mer
k 

dan 
tipe 

Tahun 
pembuata

n 

Kondis
i 

(%) 

Lokasi 

Sekaran
g 

Bukti 
Status 

Kepemilika
n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

G.    Data Pengalaman Perusahaan yang Sama/Sejenis dalam Kurun Waktu 10 
(Sepuluh) Tahun Terakhir  

 

 No. 
 Nama 
Paket 

Pekerjaan 

Ringkasan 
Lingkup 

Pekerjaan 

Loka
si 

Pemberi 
Tugas/Pejabat 

Pembuat Komitmen 
Kontrak 

Tanggal Selesai 
Pekerjaan 

Berdasarkan 

Nama 
Alamat/ 
Telepon 

No / 
Tanggal 

Nilai Kontrak 
BA 

Serah 
Terima 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                 

 

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa 
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan 
tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi 
administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, 
dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
  
 
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__[tahun] 
  
 
Penyedia 

 
 

 
 
 (nama lengkap) 



 

 

Lampiran 2:  

TOR 

EVALUASI KONDISI, FUNGSI DAN DAMPAK PEMBASAHAN MELALUI PEMBANGUNAN 

SEKAT KANAL DALAM RANGKA PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT TAHUN 

2017 - 2021 

1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki tutupan hutan tropis terluas ketiga di dunia, setelah Brazil dan 

Republik Demokratik Kongo. Mengingat keharusan untuk selaras dengan tujuan 

pembangunan ekonomi dan sosialnya, Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi 

terhadap upaya global dalam mengatasi dampak negatif perubahan iklim dan berkontribusi 

terhadap upaya menahan laju peningkatan temperatur bumi di bawah 1,5 derajat tujuan 

global jangka panjang. Melalui Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional/Nationaly 

Determined Contribution (NDC) pertamanya, Indonesia berupaya untuk mengurangi 29% 

dari emisi GRK tanpa syarat dan hingga 41% secara bersyarat, tergantung pada 

ketersediaan dukungan internasional secara keuangan, transfer dan pengembangan 

teknologi dan peningkatan kapasitas, pada tahun 2030 dari BAU 2.869 Giga ton CO2e. 

Hampir 97,2% dari target NDC berasal dari sektor kehutanan dan lahan dan energi, 

sedangkan 0,8% sisanya dimiliki oleh sektor pertanian, proses industri dan penggunaan 

produk (IPPU), dan sektor persampahan. Sektor kehutanan diharapkan memberikan 

kontribusi antara 17,2% hingga 23% dari target NDC keseluruhan. 

Indonesia, pelopor REDD+ di bawah UNFCCC memenuhi syarat untuk menerima 

pembayaran berbasis hasil/Result-based Payments (RBP) REDD+ dengan memenuhi 

prasyarat Kerangka Warsawa. Antara lain: Strategi Nasional REDD+ (STRANAS) 2012; 

Sistem Pemantauan Hutan Nasional/National Forest Monitoring System (NFMS); Tingkat 

Emisi Referensi Hutan/Forest Reference Emission Level (FREL) yang secara teknis dinilai 

oleh UNFCCC pada tahun 2016; dan Pengaman Sistem Informasi /Safeguards Information 

System (SIS-REDD+) yang dikembangkan pada tahun 2013. Selain itu, Indonesia juga 

telah menyerahkan Lampiran Teknis REDD+ yang berisi laporan pengurangan 

emisi/emission reduction (ER) REDD+ untuk 2013 hingga 2017, sebagai bagian dari 

Laporan Pembaruan Dua Tahunan/Biennial Update Report (BUR) ke-2 yang secara teknis 

dianalisis oleh UNFCCC pada tahun 2019. UNFCCC juga telah mengembangkan Sistem 

Registri Nasional untuk Perubahan Iklim/National Registry System On Climate Change 

(NRS CC / SRN) untuk mendorong transparansi ER yang dicapai oleh inisiatif publik dan 

swasta. Melalui pelaksanaan STRANAS dan kebijakan serta tindakan terkait, Indonesia 

telah mengurangi emisi dari penggundulan hutan sebesar 244.892.137 tCO2eq untuk 

periode 2013-2017 dibandingkan dengan periode acuannya. Dari volume ER yang dicapai 

pada periode 2013-2017, dan setelah penerapan scorecard GCF, Indonesia menawarkan 

27 juta tCO2eq untuk program percontohan GCF periode 2014-2016. Volume tersebut 

mewakili sekitar 19% dari total volume yang tersedia untuk tahun-tahun ini; dengan 

pengecualian tahun 2017 untuk menghindari risiko pembayaran ganda dari perjanjian 

bilateral Indonesia dengan Norwegia. Berdasarkan scorecard, GCF menyetujui USD 

103,78 juta untuk 20,25 juta tCO2eq dan tambahan 2,5% pembayaran untuk manfaat non-

karbon dalam RBP REDD+ ke Indonesia, untuk digunakan dalam tindakan iklim. 

Hasil RBP GCF akan menjadi kontribusi yang signifikan dalam mendukung 



 

 

pencapaian NDC di sektor kehutanan, serta berkontribusi pada penghijauan kembali dari 

krisis COVID-19. Pembayaran berbasis hasil (RBP) REDD-plus Indonesia untuk proyek 

hasil periode 2014-2016 akan berkontribusi untuk mencapai dampak yang diinginkan 

sebagaimana diuraikan dalam strategi dan rencana investasi REDD+ Indonesia yang 

salah satunya melalui Output 1. Adapun Output 1 tersebut, yaitu memperkuat koordinasi 

dan pelaksanaan REDD+ dan arsitektur REDD secara keseluruhan. Berfokus untuk 

mendukung pembaruan berkelanjutan dan pengembangan lebih lanjut dari keseluruhan 

arsitektur REDD+ (yaitu Tingkat Referensi Hutan & Tingkat Emisi Referensi, Sistem 

Pemantauan Hutan Nasional, kapasitas MRV REDD+ dan Pengamanan Sistem Informasi, 

dll.). Serta memperkuat kapasitas pemerintah untuk koordinasi dan pelaksanaan REDD+ 

di tingkat nasional dan sub-nasional. 

Untuk pelaksanaan kegiatan Output 1 dalam rangka memperkuat kapasitas 

pemerintah untuk koordinasi dan pelaksanaan REDD+, salah satunya untuk mendukung 

pencapaian indikator REDD+ yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL), Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan. Indikator utama yang menjadi kewenangan Ditjen PPKL adalah program 

pemulihan ekosistem gambut di lahan masyarakat. 

  

2. Gambaran Umum 

Ekosistem gambut merupakan salah satu ekosistem yang memiliki peran dan 

manfaat penting bagi kehidupan manusia, dimana saat ini telah dimanfaatkan untuk 

berbagai kegiatan pembangunan. Manfaat tersebut antara lain: pensuplai air dan 

pengendalia banjir, potensi wisata, mata pencaharian masyarakat lokal (pertanian, 

perkebunan, perikanan), stabilitas iklim, keanekaragaman hayati, serta untuk pendidikan 

dan penelitian. Selama 30 tahun lebih pengelolaan lahan gambut, kurang memperhatikan 

penerapan prinsip pemanfaatan berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan timbulnya berbagai 

masalah, seperti: 

a) Seluas 2,6 juta Ha (37% lahan gambut di Sumatera) rusak dan tidak produktif; 
b) Pemanfaatan lahan gambut sehingga menimbulkan peningkatan kerawanan 

kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut secara terus menerus; 
c) Kemorosotan keanekaragaman hayati; 
d) Kebakaran hutan/lahan gambut, gangguan asap lintas batas, banjir, dan subsiden, 

dll. 
e) Masalah sosio-ekonomi (hilangnya mata pencaharian/peluang usaha masyarakat 

setempat, dll). 
Level tinggi muka air tanah (TMAT) merupakan salah satu acuan dalam kegiatan 

pemulihan dan pengelolaan ekosistem gambut. Tinggi rendahnya level TMAT 

menunjukkan tingkat kelembaban pada lahan gambut dan menjadi salah satu acuan 

dalam menentukan dalam kondisi lahan gambut (mengalami kerusakan atau tidak 

mengalami kerusakan). Hal ini sesuai dengan kriteria kerusakan pada ekosistem gambut 

yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 juncto Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 tahun 2016, pasal 23 ayat 3 terkait standar level muka air tanah. 

Berikut adalah data-data terkait perbandingan level TMAT sebelum dilakukannya kegiatan 

pemulihan dan setelah dilakukannya kegiatan pemulihan ekosistem gambut. Salah satu 

bentuk kegiatan pemulihan pada ekosistem gambut yang dilakukan oleh Direktorat 

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut (Dit. PKEG) adalah kegiatan pemulihan 



 

 

ekosistem gambut di lahan masyarakat. Dimana pada kegiatan ini, Dit. PKEG sepenuhnya 

melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan pengelolaan dan perlindungan 

ekosistem gambut. Kegiatan pemulihan ekosistem gambut di lahan masyarakat tersebut 

disebut sebagai kegiatan Desa Mandiri Peduli Gambut dimana dalam pelaksanaanya, Dit. 

PKEG berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah 

daerah, universitas, dan swasta. Melalui kegiatan Desa Mandiri Peduli Gambut tersebut 

kegiatan pembasahan lahan gambut dilakukan dengan melalukan pembangunan sekat 

kanal, serta mengembangkan beberapa budidaya pertanian maupun perkebunan di lahan 

gambut yang secara langsung dikelola dan dibangun oleh masyarakat setempat.  

Capaian Kegiatan Pemulihan Ekosistem Gambut di lahan masyarakat melalui 

perbaikkan fungsi hidrologis ekosistem gambut dengan pembangunan sekat kanal, 

dijabarkan secara rinci mengenai jumlah sekat kanal yang dibangun serta luas areal yang 

terbasahi, yaitu sejumlah 1.532 unit sekat kanal dengan luas areal terbasahi seluas 46.600 

hektar yang tersebar di 9 Provinsi dan 38 Kabupaten. Melalui kegiatan pembasahan lahan 

dengan pembangunan sekat kanal tersebut, diharapkan bahwa level air pada kanal akan 

lebih terkontrol yang pada akhirnya dapat menjaga tinggi muka air pada lahan gambut. 

 

3. Dasar Hukum 

▪ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 

▪ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 

▪ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 2016  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekositem Gambut; 

▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor:14/ MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang 
Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut. 

▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor:15/ MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang 
Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut. 

▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor:16/ MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang 
Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut. 

▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor:P.10/ MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2019 
tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis 
Kesatuan Hidrologis Gambut. 

 
4. Evaluasi Program 

Evaluasi merupakan penilaian ketercapaian dari suatu kegiatan yang dianggap 

telah selesai dilaksanakan untuk membangun keberlanjutan di masa depan. Evaluasi 

program atau kegiatan mengandung beberapa prinsip yang perlu diperhatikan antara lain: 

1. Komprehensif, dimana evaluasi program menyangkut pelaksana program melipti SDM, 

Material maupun Operasional. 

2. Komparatif, dimana untuk mengukur keberhasilan program atau kegiatan harus 

berdasarkan parameter, indikator dan standar yang jelas. 

3. Kontinyu, dimana evaluasi merupakan proses sistematis dan kontinyu. 

4. Objektif, dimana evaluasi memiliki hasil yang dapat dipercaya. 

5. Kriteria valid, dimana bukti-bukti evaluasi harus tepat dan sesuai dengan tujuan. 

6. Fungsional, hasil evaluasi dapat menghasilkan rekomendasi untuk program 

selanjutnya. 



 

 

7. Diagnostik, dimana evaluasi harus dapat memperbaikki keurangan-kekurangan 

program. 

Menurut Cronbach dan Stufflebeam (1982) Evaluasi program adalah upaya 

menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan dan menegaskan 

bahwa meskipun evaluator menyediakan informasi. Lebih lanjut, evaluasi program adalah 

serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dalam upaya untuk 

mengetahui keberhasilan dan keterlaksanaan suatu program yang biasanya dilakukan 

untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan 

selanjutnya. Model evaluasi banyak yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu 

program. Meskipun antara satu dengan yang lainnya berbeda, namun maksud dan 

tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang 

berkenaan dengan objek yang dievalusinya. 

Menurut Alkin (1969) evaluasi adalah suatu proses meyakinkan keputusan, memilih 

informasi yang tepat, mengumpulkan, dan menganalisa informasi sehingga dapat 

melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih 

beberapa alternatif. Ia mengemukakan lima macam evaluasi yakni: 

1. Sistem assessment, yaitu memberikan informasi tentang keadaan atau posisi program 

dalam suatu kebijakan atau kelembagaan 

2. Program planning, yaitu dokumen perencanaan yang membantu pemilihan program 

tertentu berdasarkan target dan tujuan yang akan dicapai untuk memenuhi kebutuhan 

progam. pada tahap ini evaluator mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

pemenuhan kebutuhan program yang telah diidentifikasi pada tahap pertama. Pada 

tahap perencanaan, program dievaluasi untuk mengetahui apakah 

3. Program implementation, yaitu menyiapkan informasi apakah program sudah 

diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan. Pada 

tahap ini evaluator difokuskan pada keterlaksanaan program. Evaluator diharapkan 

benarbenar terlibat dalam program karena harus mengumpulkan data dan berbagai 

informasi dari pengembangan program 

4. Program improvement, yaitu memberikan informasi tentang bagaimana program 

berfungsi, bagaimana program bekerja, atau berjalan? Apakah menuju pencapaian 

tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul? 

5. Summative evaluation, yaitu pada tahap ini evaluator diharapkan dapat mengumpulkan 

semua data tentang hasil dan dampak dari program. Melalui evaluasi sumatif, 

diharapkan dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program sudah 

tercapai 

 

5. Maksud dan Tujuan 

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah melakukan evaluasi terhadap hasil 

pembangunan sekat kanal dari kegiatan pemulihan fungsi hidrologis Ekosistem Gambut 

yang telah dilaksanakan tahun 2017 s/d. 2021 di pulau Sumatera diantaranya: Provinsi 

Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. 

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, yaitu: 

1) Mengetahui kondisi sekat kanal yang telah dibangun pada kegiatan pemulihan fungsi 

hidrologis Ekosistem Gambut; 



 

 

2) Mengetahui fungsi sekat kanal yang telah dibangun pada kegiatan pemulihan fungsi 

hidrologis Ekosistem Gambut; 

3) Mengetahui dampak lingkungan terhadap pembangunan sekat kanal yang telah 

dibangun pada kegiatan pemulihan fungsi hidrologis Ekosistem Gambut; dan 

4) Mengetahui luas areal terkena dampak pembasahan lahan gambut akibat dari 

pembangunan sekat kanal. 

 

6. Penerima Manfaat 

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Pusat (Kementerian/ 

Lembaga terkait), Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat di 

Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. 

Pemanfaatan data ini dapat menjadi database perencanaan pemulihan ekosistem 

gambut oleh Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga terkait) dan Pemerintah Daerah 

(Provinsi dan Kabupaten). 

  

 

A. PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan: 1. Pedoman Operasional dan 

Pemeliharaan Sekat Kanal untuk Pemulihan Ekosistem Gambut, dan 2. Pedoman 

Penentuan Lokasi Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut dan Titik dan 

Penaatan TMAT Ekosistem Gambut. 

Dalam konteks kegiatan pemulihan Ekosistem Gambut di lahan masyarakat melalui 

pembangunan sekat kanal, maka evaluasi menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka 

melihat keberhasilan pemulihan fungsi hidrologis ekosistem gambut. Evaluasi tersebut 

lebih menitikberatkan pada hasil yang dicapai dari kegiatan pemulihan fungsi hidrologis 

ekosistem gambut terutama dari aspek kondisi, keberfungsian dan dampak pembasahan 

dari sekat kanal. Hasil evaluasi tersebut bermanfaat untuk memberikan rekomendasi 

perbaikan dari kegiatan pemulihan fungsi hidrologis ekosistem gambut melalui 

pembangunan sekat kanal. 

Secara garis besar, metode pelaksanaan kegiatan evaluasi ini terdiri dari tahap 

persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. 

 

2. Persiapan Pelaksanaan 

a. Konsultasi dan arahan dari pimpinan KLHK dan BPDLH, 

b. Perencanaan Kegiatan 

1) Pengumpulan data dan informasi awal terkait sekat kanal yang akan dievaluasi, 

seperti lokasi, koordinat, aksesibilitas, jenis sekat kanal, tahun pembuatan, dll. 

2) Pengumpulan peta, meliputi peta KHG, 

3) Penyusunan rencana biaya, yang meliputi tenaga kerja, transportasi, akomodasi, 

alat dan bahan. 

4) Penyiapan peralatan, meliputi: 

 



 

 

No. Peralatan Jumlah Keterangan 

1.  GPS Handled Minimal  
2 unit 

Spesifikasi: 3D Nav EPE 3 meter 
(GPS Navigasi 3D, dengan 
akurasi lapangan minimal 3 
meter) 

2.  Drone Pemetaan Minimal 2 
Unit 

Spesifikasi: Drone pemetaan 
minimal DJI Mavic 2 pro 

3.  pH meter Minimal  
2 unit 

pH meter digital + larutan kalibrasi  

4.  Meteran Minimal            
2 buah 

Meteran gulung dan biasa 

5.  Kamera Digital Minimal  
2 unit 

Kamera dengan resolusi tinggi 
(minimal 20 mega pixel) 

6.  Form Survey 
(Tally Sheet 
Lapangan) 

Sejumlah 
titik survei/ 
lokasi 
rencana 
sekat 
kanal 

Softcopy disiapkan oleh Direktorat 
Pengendalian Kerusakan Gambut 

7.  Peta Kerja/Peta 
Transek Titik 
Lokasi sekat kanal 

Softcopy disiapkan oleh Direktorat 
Pengendalian Kerusakan Gambut 

 
3. Prosedur Pengamatan Lapangan 

a. Prosedur pengamatan lapangan untuk mengetahui kondisi sekat kanal yang telah 

dibangun pada kegiatan pemulihan fungsi hidrologis Ekosistem Gambut pada tahun 

2017 s.d. 2021 Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, 

diantaranya: 

1) Mengunjungi sekat kanal sesuai dengan daftar sekat kanal yang telah ditentukan 

yang meliputi (Lampiran 1 dan Lampiran 2): 

▪ Lokasi 1 (Provinsi Aceh), meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh 

Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Subulussalam dan Aceh 

Selatan; 

▪ Lokasi 2 (Provinsi Sumatera Utara), meliputi Kabupaten Asahan, 

Kabupaten Labuhanbatu Utara, Labuhan Batu, Labuhanbatu Selatan, 

Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan; 

▪ Lokasi 3 (Provinsi Sumatera Barat), meliputi meliputi Kabupaten Pasaman 

Barat, Agam dan Pesisir Selatan. 

2) Melakukan observasi dan pengukuran kualitas dan kinerja sekat kanal: 

▪ Melakukan observasi secara visual untuk mengetahui bagian-bagian yang 

rusak 

▪ Melakukan pengukuran dan penilaian terhadap parameter sesuai dengan 

formulir/tally sheet. 

3) Melakukan dokumentasi kondisi dan kinerja sekat kanal dengan foto. 

4) Pengumpulan Data. Data yang dikumpulkan meliputi dua komponen utama: (1) 

kualitas sekat kanal; dan (2) keberfungsian dan kerusakan sekat kanal. Data dan 

parameter terkait kualitas sekat kanal terdiri dari: 

1) Kekuatan Struktur, terdiri dari parameter 

• perubahan bentuk pada struktur bangunan 



 

 

• penurunan tinggi 

2) Stabilitas Konstruksi, terdiri dari parameter: 

• kestabilan bagian bangunan sekat kanal. 

3) Kualitas Material, terdiri dari parameter: 

• Kondisi material utama penyusun sekat kanal  

• Kondisi material pendukung penyusun sekat kanal  

• Kondisi tanaman pelindung  

4) Kondisi Hidraulika, terdiri dari parameter: 

• Gerusan (local scouring)  

• Erosi atau longsoran tebing di sekitar sekat kanal  

• Terjunan (dropping) 

Data dan parameter keberfungsian sekat kanal terdiri dari parameter utama dan 
parameter opsional. 
Parameter utama:  

1) Terdapat beda muka air di bagian hulu dan hilir sekat;  

2) Lahan gambut sekitarnya tidak terbakar;  

3) Lahan gambut sekitarnya basah, atau muka air pada sekat adalah 0,4m;  

4) Tidak terjadi pengeringan berlebihan saat kemarau.  

Parameter opsional (jika ada):  

1) Pintu air dapat dioperasikan (dibuka dan ditutup) oleh 1 orang  

2) Alur transportasi dapat dilewati perahu  

3) Sumur pantau berfungsi baik  

4) Papan ukur muka air berfungsi baik  

Detail cheklist penilaian kualitas, keberfungsian dan kerusakan sekat kanal sesuai 
dengan formulir isian pada Pedoman Operasional dan Pemeliharaan Sekat Kanal 
untuk Pemulihan Ekosistem Gambut (lampiran 2 halaman 103).  

b. Prosedur untuk mengetahui luas areal terkena dampak pembasahan lahan gambut 

akibat dari pembangunan sekat kanal. 

1) Melakukan pengamatan luas areal terbasahkan akibat pebangunan sekat kanal 

sesuai dengan daftar pada lampiran 3 dan lampiran 4. Pengamatan luas areal 

terbasahkan dilakukan melalui pengukuran TMAT yang dilakukan pada 2 jalur 

pengamatan. Jalur pertama dengan melakukan pengukuran TMAT pada jalur titik 

di sebelah kiri dan di sebelah kanan sekat kanal. Jalur kedua dengan melakukan 

pengukuran TMAT pada jalur titik di sebelah kiri dan di sebelah kanan kanal yang 

berjarak 25 meter di bagian hilir dari jalur pengatan pertama. 

Catatan: jika sekat kanal pada titik yang ditentukan dalam keadaan rusak, maka 
titik dapat dipindahkan pada sekat kanal yang masih berfungsi di lokasi terdekat. 
Jika dalam satu desa tidak ditemukan sekat kanal yang masih dalam kondisi baik 
maka titik sekat kanal dapat dipindahkan pada desa lain dengan menambahkan 
satu titik sekat kanal pengamatan.  

2) Pada setiap sekat kanal dilakukan pengamatan dan pengukuran TMAT pada titik-

titik yang ditentukan sebagai berikut:  

a) Titik pertama sejauh 10 m dari sekat kanal  

b) Titik ketiga sejauh 25 m dari sekat kanal  



 

 

c) Titik keempat sejauh 45 m dari sekat kanal  

d) Titik kelima sejauh 70 m dari sekat kanal  

e) Titik keenam sejauh 135 m dari sekat kanal  

f) Titik ketujuh sejauh 175 m dari sekat kanal  

g) Titik kedelapan sejauh 220 m dari sekat kanal  

h) Titik … dst. 

Titik pengamatan dihentikan atau dilanjutkan sampai dengan tidak lagi ditemukan 
air pada pengukuran TMAT. Titik-titik pengamatan disesuaikan dengan kondisi di 
lapangan. Ilustrasi penentuan titik seperti pada gambar di bawah ini.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Ilustrasi penentuan titik pengamatan dan pengukuran TMAT 
 

Menghitung estimasi luas pembasahan pembangunan infrastruktur sekat kanal dengan rumus 
luas layang-layang sebagai berikut:  

 

L = ½ x d1 x d2  
Dimana: 
L  = luas areal pembasahan (meter persegi, m2) 
d2  = diagonal horizontal (meter, m), dihitung dari jarak antara sekat kanal atau 

kanal dengan titik pengamatan terjauh yang masih terdapat air (meter, m) 
d1  = diagonal vertikal (meter, m), dihitung dengan pendekatan: 2,5 x d2 

Keterangan gambar:  
O = posisi sekat kanal 
A – C = Arah aliran air dari A ke C 
O – D = Jalur titik pengamatan di sebelah kiri sekat kanal 
O – B = Jalur titik pengamatan di sebelah kanan sekat kanal 



 

 

B. HASIL PEKERJAAN 

Hasil dari kegiatan evaluasi kondisi sekat kanal yang telah dibangun pada kegiatan 

pemulihan fungsi hidrologis Ekosistem Gambut pada tahun 2017 s.d. 2021 Provinsi Aceh, 

Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut: 

1. Hasil Survey Lapangan 

a. Peta Sebaran titik Pengamatan; 

b. Listing Koordinat Titik-titik Pengamatan; 

c. Tracking Log GPS Jalur Pengamatan; 

d. Tally Sheet Data dan Informasi di Lapangan; 

e. Kondisi sekat kanal; 

f. Tabulasi hasil pengamatan kondisi sekat kanal; 

g. Keberfungsian sekat kanal; 

h. Dampak pembasahan lahan gambut dari sekat kanal; 

i. Rekomendasi untuk perbaikan kegiatan pemulihan fungsi hidrologis ekosistem 

gambut melalui pembangunan sekat kanal; dan 

j. Dokumentasi (foto dan video pada masing-masing titik pengamatan). 

2. Pelaporan (hardcopy, softcopy, dan video) 

a. Laporan Pendahuluan; 
b. Laporan Akhir; 
c. Video dokumentasi (video cinematic); 
d. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary); 
e. Bahan Presentasi, disusun dari Laporan Akhir (Ringkas dan Informatif); dan 
f. Artikel ilmiah (Jurnal terakreditasi). 

 

C. PELAKSANA KEGIATAN 

Kegiatan Evaluasi Kondisi, Fungsi dan Dampak Pembasahan Melalui 

Pembangunan Sekat Kanal Dalam Rangka Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut pada 

Tahun 2017-2021 pada pulau Sumatera diantaranya: Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera 

Utara, dan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Tim Konsultan dengan supervisi 

dari Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Ditjen PPKL. 

  

D. WAKTU DAN TEMPAT 

Kegiatan Evaluasi Kondisi, Fungsi dan Dampak Pembasahan Melalui 

Pembangunan Sekat Kanal Dalam Rangka Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut pada 

Tahun 2017-2021 di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat 

direncanakan selama 4 (empat) bulan, dengan lokasi dan tata waktu sebagai berikut: 

a) Lokasi 1 (Provinsi Aceh), meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, 

Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Subulussalam dan Aceh Selatan; 

b) Lokasi 2 (Provinsi Sumatera Utara), meliputi Kabupaten Asahan, Kabupaten 

Labuhanbatu Utara, Labuhan Batu, Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal dan 

Tapanuli Selatan; 

c) Lokasi 3 (Provinsi Sumatera Barat), meliputi meliputi Kabupaten Pasaman Barat, 

Agam dan Pesisir Selatan. 

 



 

 

No. KEGIATAN Bulan 
ke-1 

Bulan 
ke-2 

Bulan 
ke-3 

Bulan 
ke-4 

1. Persiapan      

2. Pelaksanaan      

3. Penyusunan laporan     

4. Ekspose dan/atau konsultansi     

5. Finalisasi Laporan     

6. Penulisan artikel ilmiah     

 
E. RENCANA ANGGARAN BIAYA 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Evaluasi Kondisi, Fungsi dan Dampak 

Pembasahan Melalui Pembangunan Sekat Kanal Dalam Rangka Pemulihan Fungsi 

Ekosistem Gambut pada Tahun 2017-2021 di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, 

dan Provinsi Sumatera Barat, dibebankan kepada dana dana project REDD+ RBP GCF 

Tahun 2022 yang dikelola oleh BPDLH. Berikut rincian pembayarannya.  

No. Kegiatan Pembayaran Termin 

1. a) Perencanaan kegiatan survei 

• Pengumpulan data dan informasi sekunder 

(pendukung) 

• Pengumpulan peralatan survei dan 

pengolahan data 

• Peta kerja 

b) Laporan Pendahuluan 

• Metode pelaksanaan 

• Instrument penilaian kondisi fisik sekat kanal 

• Instrument penilaian fungsi sekat kanal 

• Instrument penilaian dampak pembasahan 

sekat kanal 

 

c) Laporan Minggu ke-1 

• Progres evaluasi kondisi fisik sekat kanal  

• Progres evaluasi fungsi sekat kanal  

• Progres evaluasi dampak pembasahan 

sekat kanal  

• Progres luas pembasahan pembangunan 

sekat kanal 

Termin 1 (40%)  

 

2. a) Laporan Mingguan ke-2 sampai dengan ke-16 

b) Laporan bulanan ke-1 sampai dengan ke-5 

c) Video cinematic (video pendek perjalan kegiatan 

survei) 

d) Laporan akhir 

Termin 2 (50%)  

 

3.  a) Draft artikel ilmiah (karya tulis ilmiah) sebanyak 3 

judul pada 3 lokasi yaitu provinsi aceh, provinsi 

sumatera utara dan provinsi sumatera barat 

b) Artikel ilmiah (karya tulis ilmiah) terakreditasi 

sebanyak 3 judul pada 3 lokasi yaitu provinsi aceh, 

provinsi sumatera utara dan provinsi sumatera barat 

Termin 3 (10%)  

 

 



 

 

LAMPIRAN 3: Tenaga Ahli  

 

NO URAIAN 

KUALIFIKASI 
JUMLAH  
TENAGA PENDIDIKAN  

SERTIFIKAT 
KEAHLIAN                      

PENGALAMAN  

1 2 3 4 5 6 

A. TENAGA PROFESIONAL  

1 Ketua Tim Min S1 Teknik Sipil/ 

Arsitektur/ Lingkungan 

-  Min 3 Tahun pembangunan 

sekat kanal di lahan gambut 

1 Org 
 

B. TENAGA SUB PROFESIONAL 

2 Tenaga Ahli 

Sipil 

Min S1 Teknik Sipil/ 

Arsitektur/ Lingkungan 
- 

Min 2 Tahun pembangunan 

sekat kanal di lahan gambut 

2 Org 

3 Tenaga Ahli  

Analis GIS 

Min S1 Pertanian/ 

Kehutanan/Geografi 
- 

Min 3 Tahun dibidangnya 2 Org 

C. TENAGA PENDUKUNG 

4 Tenaga Teknis Min S1 Teknik Sipil - Min 2 Tahun 2 Org 

5 Administrasi SMA/ Sederajat - Min 1 Tahun 2 Org 

*diharapkan Melampirkan CV lengkap dengan mencantumkan (Pendidikan, pengalaman kerja 
disertai deskripsi, ijazah, keahlian lainnya) 



 

 

Perincian Penawaran Harga  

Peserta Lelang diminta untuk melengkapi lampiran ini, menandatangani lampiran ini dan menyerahkan 

kembali lampiran ini sebagai bagian dari lelang. Peserta Lelang harus mengisi lampiran ini sesuai dengan 

instruksi yang telah diberikan. 
 

HARGA JUMLAH

SATUAN HARGA

(RP) (RP)

A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL  

I. BIAYA TENAGA AHLI

1. Ketua Tim (Ahli Madya 5 Tahun) 1 Org x 4,00 Bln OB -                                  

2. Ahli Sipil (pengalaman 3 Tahun) 2 Org x 4,00 Bln OB -                                  

3. Ahli GIS 2 Org x 4,00 Bln OB -                                  

Jumlah -                                  

II. BIAYA TENAGA PENDUKUNG

1. Tenaga Teknis 3 Org x 4,00 Bln OB -                                  

2. Staf administrasi dan Keuangan 2 Org x 4,00 Bln OB -                                  

Jumlah -                                  

B. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

I. BIAYA TRANSPORTASI  

1. Sewa Kenderaan Roda Empat (Double Gardan 4x4) di Provinsi Aceh 1 Unit x 1,00 Bln Unit/Bulan -                                  

2. Sewa Kenderaan Roda Empat (Double Gardan 4x4) di Provinsi Sumatera Utara 1 Unit x 1,00 Bln Unit/Bulan -                                  

3. Sewa Kenderaan Roda Empat (Double Gardan 4x4) di Provinsi Sumatera Barat 1 Unit x 1,00 Bln Unit/Bulan -                                  

4. Sewa Kenderaan Roda Dua di Provinsi Aceh 2 Unit x 2,00 Bln Unit/Bulan -                                  

5. Sewa Kenderaan Roda Dua di Provinsi Sumatera Utara 2 Unit x 2,00 Bln Unit/Bulan -                                  

6. Sewa Kenderaan Roda Dua di Provinsi Sumatera Barat 2 Unit x 2,00 Bln Unit/Bulan -                                  

Jumlah -                                  

II. Biaya Operasional Lapangan, Kantor dan Fotocopy 

1. Sewa Peralatan Lapangan (Theodolit,GPS, Bor Gambut, pH meter, meteran Drone) 1 Unit x 2,00 Paket Unit/Paket -                                  

2. Peralatan Monitoring TMAT 33 Unit x 1,00 Paket Unit/Paket -                                  

3. Sewa Komputer dan Printer 3 Unit x 4,00 Bln Unit/Bulan -                                  

4. ATK (Alat Tulis Kantor) dan kamera digital 3 Unit x 3,00 Paket Paket -                                  

5. Protokol Kesehatan Covid-19 (Masker, Handsanitaizer) 3 Unit x 3,00 Paket Paket -                                  

Jumlah -                                  

III. BIAYA PELAPORAN DAN CETAK

1. Laporan Pendahuluan 1 Unit x 3,00 Set Set -                                  

2. Laporan Bulanan 4 Unit x 3,00 Set Set -                                  

3. Laporan Akhir 1 Unit x 3,00 Set Set -                                  

4. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Jurnal) 3 Unit x 3,00 Set Set -                                  

5. Publikasi Jurnal 3 Unit x 1,00 Set Set -                                  

Jumlah -                                  

NO. URAIAN VOLUME SATUAN

 
*Harga mencakup hal tersebut di atas 

 

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa saya memiliki wewenang menandatangani 

dokumen penawaran ini dan mengikat perusahaan di bawah ini dalam hal penawaran ini diterima. 

Nama dan Alamat Perusahaan 

Nama Perusahaan: 

Alamat: 

Nomor Telepon: 

Alamat Email: 

Tanda tangan yang Berwenang: 
Tanggal: 

Nama: 

Jabatan: 

Alamat Email: 

 

 

Tanda Tangan:  (Materai 10000) 

 


