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Daftar isi dari presentasi ini:
- Apakah toolbox itu?
- Apakah IPN?
- Apakah SWAMP?
- Kenapa lahan gabut tropis penting?
- Cakupan Toolbox IPN
- Para penulis Toolbox IPN
- Dan ucapan terimakasih
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Toolbox adalah perangkat pelatihan berupa materi ceramah dalam bentuk 
powerpoint yang ditujukan untuk memahami tantangan dan peluang lahan gambut di 
Indonesia dan kaitannya dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Toolbox ini tersedia secara online bagi kalangan akademik, praktisi maupun 
masyarakat umum. Bahkan disajikan juga versi yang bersuara sehingga dapat 
dijadikan bahan pembelajaran tentang cara menyampaikannya secara lisan>

Di dalamnya terdapat 18 topik yang dikelompokkan dalam empat tema yang akan 
diuraikan di bawah ini.  
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Indonesian Peatland Network (IPN) adalah jejaring ilmiah yang dibentuk oleh Center 
for International Forestry Research (CIFOR) dan Indonesian Climate Change Center
(ICCC) yang didukung oleh US Forest Service - International Program.
Fungsi dan peranan ICCC yang sebelumnya berada di bawah Dewan Nasional 
Perubahan Iklim, bersama Badan REDD+ saat ini dikoordinasikan di bawah 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Melalui jejaring ini diharapkan akan terjadi interaksi yang produktif di antara 
komunitas peminat, praktisi dan ahli gambut Indonesia. IPN akan memfasilitasi proses 
tersebut melalui berbagai forum dan kesempatan.
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SWAMP adalah Kependekan dari Sustainable Wetlands Adaptation Mitigation 
Program – sebuah kerjasama penelitian antara Center for International Forestry 
Research (CIFOR) dengan USDA Forest Services, dan Oregon State University – yang 
didukung oleh US Agency for International Development (USAID).

SWAMP memiliki tujuan memberikan informasi ilmiah yang sahih untuk para 
pengambil keputusan dalam menggariskan kebijakan yang terkait dengan 
penggunaan lahan basah untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Informasi tersebut berupa faktor emisi, cadangan karbon, model dan informasi 
spasial tentang lahan basah yang disampaikan melalui berbagai forum konsultasi 
ilmiah.
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•Hutan rawa gambut adalah salah satu ekosistem 
yang memiliki cadangan karbon yang sangat tinggi 
dibanding ekosistem di kawasan tropis lainnya 
•Namun demikian ekosistem ini mengalami 
tekanan yang sangat besar dalam kaitannya 
dengan konversi yang tidak berkelanjutan sehingga 
lahan gambut menjadi sumber emisi gas 
rumahkaca yang sangat besar pula
•Hutan rawa gambut memberikan jasa ekosistem 
(ecosystem services) yang tidak atau belum ternilai 
harganya, yakni

•Jasa penyedia (kayu, bahan bakar dan 
pangan)
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•Jasa pendukung (produksi primer berupa 
biomassa darat dan  akuatik, akumulasi unsur 
hara)
•Jasa pengendali (iklim lokal dan global, air 
tawar, pencemar)
•Budaya (estetika, rekreasi, pendidikan, 
spiritual) 
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Tema dari Toolbox IPN dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pertama pendahuluan, 
kemudian tema A lahan gambut di Indonesia yang terdiri dari empat topik; tema B 
metodologi penilaian karakteristik lahan gambut yang terdiri dari 5 topik. 

7



Tema C, Ekosistem lahan gambut tropis yang terdiri dari tujuh topik, dan Tema D 
Lahan gambut dan perubahan iklim terdri dari dua topik.

8



Berikut ini adalah para penulis Toolbox IPN
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•CIFOR, ICCC dan USFS- International Program sangat terkesan dan mengucapkan 

terimaksih atas tanggapan yang diberikan oleh kalangan pemerintah, akademisi dan 

masyarakat sipil yang diberikan dalam berbagai kesempatan dialog yang terkait 

dengan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan di Indonesia

•Secara khusus ucapan terimakasih ditujukan kepada para penyumbang tulisan yang 

medukung terbentuknya rangkaian presentasi yang dikemas dalam Toolbox IPN ini. 

Identitas mereka dan lembaganya terdapat dalam Daftar Penulis Toolbox IPN ini

•Semua foto yang disumbangkan untuk digunakan dalam Toolbox ini sangat kami 

hargai dan kami cantumkan sumbernya.
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