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KATA PENGANTAR
Penghimpunan dan pengakomodasian partisipasi dan dukungan masyarakat adalah salah satu fungsi Badan Restorasi Gambut (BRG). Untuk mendukung penyelenggaraan restorasi gambut, partisipasi masyarakat di tingkat
tapak dilakukan berbasis pada desa/kelurahan. Di dalam areal target restorasi
seluas kurang lebih 2,49 juta hektar, terdapat kurang lebih 1.205 desa/kelurahan. Sebagian besar daripadanya ada pada status sangat tertinggal dan
tertinggal.
Restorasi Gambut tidak mungkin berjalan tanpa ada partisipasi masyarakat untuk mengawasi, menyelenggarakan dan mendapatkan manfaat
yang adil dari kegiatan restorasi tersebut. Atas dasar itulah, BRG menyelenggarakan program dan kegiatan Desa Peduli Gambut. Program ini merupakan
kerangka penyelaras bagi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat desa/kelurahan serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.
Guna memberikan arahan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam
kerangka Desa Peduli Gambut, BRG menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Desa Peduli Gambut. Pedoman ini sedang diujicobakan pada 75 desa
dan kelurahan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Kami berharap dengan Pedoman
ini dapat mempermudah koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan restorasi gambut, baik yang dilaksanakan
oleh unsur-unsur BRG, Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, pemerintah desa, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi
dan pihak-pihak lain yang menjalankan kegiatan restorasi dan pemberdayaan
di tingkat tapak.
Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu menyusun Pedoman ini serta memberikan saran dan masukan. Secara khusus terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun yang terdiri
dari Dr. Myrna A. Safitri, Dr. Lala Kolopaking, Dr. Suraya Afif, Dr. Atiek Widayati, Dr. Yustina Murdininingrum, Idham Arsyad, M.Si, Muhammad Yusuf, M.Si,
Anna Christina Sinaga, S.H., LL.M, Sisilia Nurmala Dewi, S.H., dan Markus
Ratriyono.
					

Jakarta, 19 Oktober 2017
Kepala Badan Restorasi Gambut
Republik Indonesia

Nazir Foead
i

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT

ii

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT

KATA PENGANTAR KEPALA BADAN RESTORASI
GAMBUT R.I.

i

DAFTAR ISI

iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Ruang Lingkup
1.4 Dasar Hukum
1.5 Definisi dan Pengertian

1
1
4
4
5
7

BAB II STRATEGI PELAKSANAAN RESTORASI
GAMBUT DI TINGKAT DESA/KELURAHAN
2.1 Desa/Kelurahan di dalam Lokasi Prioritas
Restorasi Gambut
2.2 Pendekatan 3 P dalam Restorasi Gambut

11
14

BAB III KONSEP, PENDEKATAN,
DAN PRINSIP-PRINSIP
3.1 Konsep Desa Peduli Gambut
3.2 Pendekatan
3.3 Prinsip-prinsip

21
21
23
26

BAB IV KEGIATAN-KEGIATAN DESA
PEDULI GAMBUT
4.1 Penempatan Fasilitator Desa
4.2 Pemetaan Sosial dan Pemetaan Partisipatif
Wilayah Desa dan Wilayah Kelola Gambut
Masyarakat
4.3 Pengintegrasian Aspek Perlindungan dan
Pengelolaan Gambut ke dalam Perencanaan Desa
4.4 Pembentukan Kawasan Perdesaan Gambut
4.5 Penguatan Kelembagaan

11

29
30

31
44
55
58

iii

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT

iv

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT

4. 6 Peningkatan Kapasitas Masyarakat untuk Inovasi Pengetahuan Lokal dan Teknologi Tepat Guna
4. 7 Pemberdayaan Ekonomi
4.8 Resolusi Konflik
4.9 Legalisasi Hak dan Akses
4.10 Partisipasi dan Pemantauan Masyarakat
terhadap Pelaksanaan Restorasi Gambut

61
67
70
75
85

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN
5.1 Badan Restorasi Gambut
5.2 Pemerintah Daerah
5.3 Pemerintah Desa
5.4 Pemegang Izin/Konsesi
5.5 Lembaga Swadaya Masyarakat/
Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian

87
87
88
88
89

BAB VI KERANGKA PENDANAAN

91

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI
7.1 Mekanisme Pemantauan
7.2 Mekanisme Evaluasi

93
93
97

BAB VIII PENUTUP

99

Daftar Pustaka

90

101

v

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT

vi

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut (BRG)
mengamanatkan pelaksanaan restorasi gambut di tujuh provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan
dan Papua. Restorasi gambut diselenggarakan untuk
memulihkan ekosistem gambut dan mengembalikan
fungsi hidrologis gambut yang rusak akibat kebakaran
hutan dan lahan. Untuk itu, Badan Restorasi Gambut
yang selanjutnya disingkat BRG bertugas melakukan
koordinasi dan fasilitasi agar pelaksanaan restorasi gambut berjalan sistematis, terarah, terpadu dan
menyeluruh. Dalam kurun waktu 2016-2010, BRG ditargetkan melakukan restorasi gambut seluas kurang
lebih 2.000.000 (dua juta) hektar di tujuh provinsi yang
menjadi prioritas kerjanya (gambar 1).

Gambar 1. Provinsi Prioritas Restorasi Gambut
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Restorasi gambut adalah keharusan mengingat banyaknya kerusakan lingkungan pada ekosistem gambut.
Ekosistem ini sendiri bersifat unik sekaligus rentan. Areal
bergambut mampu menyimpan air, menjadi habitat bagi
sejumlah spesies, serta mampu menjadi pengendali perubahan iklim. Meski hanya mengisi 3% dari luasan daratan di muka bumi, lahan gambut dapat menyimpan
550 gigaton karbon. Jumlah ini setara dengan 75% karbon yang ada di atmosfer, atau dua kali jumlah karbon
yang dikandung seluruh hutan non-gambut.
Dari waktu ke waktu, ekosistem gambut di Indonesia
terdegradasi. Sebagian besar daripadanya terjadi akibat pengeringan gambut dan kebakaran. Banyak salah
kelola terjadi pada ekosistem gambut selama dua-tiga
dekade terakhir. Kubah-kubah gambut yang semestinya
dilindungi karena kemampuannya menyimpan air, banyak yang dirusak. Pembangunan kanal yang tidak terencana dengan baik berujung pada pengeringan gambut.
Akibat ini semua maka gambut menjadi rawan terbakar.
Pada ekosistem yang berubah dan rentan inilah terdapat kehidupan sejumlah kelompok masyarakat. Jumlah desa di dalam dan sekitar ekosistem gambut pada
7 provinsi prioritas restorasi gambut diperkirakan mencapai 2.945 desa. Sebagian besar dari desa-desa itu
adalah desa yang rawan kebakaran hutan dan lahan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis adanya 731 desa-desa rawan kebakaran tersebut.
Sebagian berada di dalam dan sekitar ekosistem gambut. Sementara itu, di areal kurang lebih 2,49 juta hektar
yang menjadi target restorasi gambut diperkirakan ada
1.205 desa dan kelurahan.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
restorasi adalah salah satu bentuk pemulihan fungsi
lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017
Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem
Gambut menyatakan bahwa pemulihan fungsi ekosistem gambut merupakan aktivitas yang dilakukan
2
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untuk mengembalikan sifat dan fungsi Ekosistem Gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula. Hal ini
dilakukan melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan
kedua ketentuan hukum di atas maka restorasi gambut
meliputi restorasi hidrologis, revegetasi serta kegiatan lain
yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat
secara berkelanjutan. Hal terakhir ini penting mengingat
desa/kelurahan dan masyarakatnya menjadi bagian dari
kegiatan untuk memulihkan ekosistem gambut. Atas dasar
itulah maka BRG merancang Program Desa Peduli Gambut.
Program Desa Peduli Gambut merupakan salah satu
bagian dari fungsi penghimpunan dan pengakomodasian partisipasi dan dukungan masyarakat dalam restorasi
gambut. Program ini sejalan dengan Nawa Cita, terutama
dalam hal upaya: (i) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka NKRI; (ii) meningkatkan kualitas hidup manusia
dan masyarakat Indonesia; (iii) mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik dan (iv) memperteguh Kebhinekaan
dan memperkuat restorasi sosial.
Program Desa Peduli Gambut juga sejalan dengan Prioritas Nasional di bidang Pembangunan Desa dan Kawasan
Perdesaan. Secara khusus, terkait dengan program-program prioritas berikut:
a. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan
Usaha Ekonomi Masyarakat Desa temasuk di Kawasan Transmigrasi
b. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan
dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa temasuk
di Kawasan Transmigasi
c. Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan
Transmigrasi untuk mendorong Pusat Pertumbuhan
dan Keterkaitan Desa-Kota
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan
termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya
Hutan
3
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1.2 Maksud dan Tujuan
Pedoman ini di maksudkan untuk memberikan
panduan umum untuk koordinasi, fasilitasi dan
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di desa-desa/kelurahan dalam areal prioritas
restorasi gambut di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera
Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.
Pedoman ini bertujuan untuk:
a. Memberikan arah kebijakan dan strategi umum
dari pelaksanaan Program Desa Peduli Gambut pada Pemerintah Daerah, Pemerintah
Desa, dan para pihak lain yang melakukan
pendampingan di desa-desa dalam lingkup Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang
menjadi prioritas restorasi gambut.
b. Memberikan panduan bagi Pemerintah
Daerah, Pemerintah Desa, dan para pihak
lain yang melakukan pendampingan di desa-desa dalam lingkup KHG prioritas restorasi
gambut untuk menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan restorasi gambut.
c. Memberikan arahan kerangka pendanaan,
pemantauan dan evaluasi.

1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman Umum Desa Peduli
Gambut meliputi:
a. Strategi Pelaksanaan Restorasi Gambut di
tingkat desa
b. Gambaran Umum Desa-desa Gambut
c. Konsep dan Pendekatan Desa Peduli
Gambut
d. Kegiatan Desa Peduli Gambut
e. Mekanisme Pelaksanaan Program Desa
4
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Peduli Gambut
f. Kerangka Pendanaan
g. Pemantauan dan Evaluasi

1.4 Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan Program Desa Peduli
Gambut adalah:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eko
sistemnya.
c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang
-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana.
f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang.
g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.
i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
j. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang
Perkebunan;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001
Tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang terkait Kebakaran Hutan dan Lahan.
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l. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional.
m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016.
n. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.
o. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.
p. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut.
q. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun
2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
r. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun
2016 Tentang Indeks Desa Membangun.
s. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun
2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2018.
t. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak.
u.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/
Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan
Sosial;
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v. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017
Tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di
Titik Penaatan Ekosistem Gambut;
w. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017
Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut;
x. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017
Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan
Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup;
y. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal
atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berda dalam Kawasan Tertentu;
z. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

1.5 Definisi dan Pengertian
a. Gambut adalah material organik yang terbentuk
secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50
(lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
b. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh
menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan
pro-duktivitasnya.
c. Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG adalah
ekosistem gambut yang letaknya di antara 2
(dua) sungai, di antara sungai dan laut dan/
atau pada rawa.
7
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d. Desa meliputi desa dan desa adat atau yang
disebut dengan nama lain. Desa atau Desa
Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah
an,kepentingan masyarakat setempat berdas
arkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan
/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
e. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai
perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
wilayah kerja Kecamatan.
f. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan
susunan fungsi kawasan sebagai tempat per
mukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
g. Kawasan Perdesaan Gambut adalah kawasan
perdesaan di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan ekosistem gambut
secara bijaksana yang terdiri dari susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi pertanian yang ramah pada kelestarian ekosistem
gambut.
h. Pembangunan Kawasan Perdesaan Gambut
adalah pembangunan antar desa-desa di dalam dan sekitar ekosistem gambut, yang dilak
sanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan
partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
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i. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat.
j. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit
yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan
Ekologi Desa. Indeks Desa Peduli Gambut adalah
Indeks Desa Membangun yang disesuaikan dengan konteks pembangunan kawasan perdesaan
gambut.
k.Desa Sangat Tertinggal atau bisa disebut sebagai
Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak
berkemampuan mengelola potensi sumber daya
sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami ke
miskinan dalam berbagai bentuknya.
l. Desa Tertinggal atau bisa disebut sebagai Desa
Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi
sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi
belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kua
litas hidup manusia serta mengalami kemiskinan
dalam berbagai bentuknya.
m. Desa Berkembang atau bisa disebut sebagai
Desa Madya adalah Desa potensial menjadi
Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya
sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum men
gelolanya secara optimal untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup
manusia dan menanggulangi kemiskinan.
n. Desa Maju atau bisa disebut sebagai Desa Pra
Sembada adalah Desa yang memiliki potensi
sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi,
9
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serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas
hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
o. Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa
Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa
untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara
berkelanjutan.
p. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berl
aku dalam tata kehidupan masyarakat untuk
antara lain melindungi dan mengelola ekosistem gambut secara lestari.

10
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BAB II
STRATEGI PELAKSANAAN
RESTORASI GAMBUT DI TINGKAT
DESA/KELURAHAN
2.1 Desa/Kelurahan di dalam Lokasi Prioritas
Restorasi Gambut
BAB II

STRATEGI
Ada 651
KHG di PELAKSANAAN
seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah itu,
438 KHG
di tujuh
provinsi yang menjadi
RESTORASI
GAMBUT
DIberada
TINGKAT
DESA/KELURAHAN
prioritas restorasi gambut. Secara indikatif, BRG menemukan bahwa total luas areal bergambut di dalam
2.1 Desa/Kelurahan di dalam Lokasi Prioritas Restorasi Gambut
KHG di ketujuh provinsi itu adalah 12.932.489 hektar.
Ada 651 KHG
seluruh
wilayah Indonesia.
Dari jumlah
itu, restorasi
438 KHG
BRGditelah
menetapkan
luas indikatif
areal
berada di tujuhgambut
provinsidiyang
menjadi
prioritas
restorasi
gambut.
tujuh provinsi adalah 2.492.527 hektar,Secara
denindikatif, BRG menemukan bahwa total luas areal bergambut di dalam KHG
gan pembagian wilayah restorasi per provinsi tertera
di ketujuh provinsi itu adalah 12.932.489 hektar. BRG telah menetapkan
pada tabel 1.

luas indikatif areal restorasi gambut di tujuh provinsi adalah 2.492.527
hektar, dengan pembagian wilayah restorasi per provinsi tertera pada tabel
1.
Tabel
1. Luas
Restorasi
Gambut
Tabel
1. Luas
ArealAreal
Restorasi
Gambut
Kawasan
Lindung

Provinsi

(ha)

Kawasan
Budidaya
Berizin
(ha)

Kawasan
Budidaya
Tidak
Berizin

Total Luas
Areal
Restorasi
Gambut

(ha)

(ha)

Jambi

25.880

99.775

26.008

151.663

Sumatera Selatan

61.247

477.864

76.797

615.908

Riau

43.811

707.386

63.535

814.732

Kalimantan Barat

28.318

64.077

27.239

119.634

Kalimantan Tengah

520.314

29.811

162.951

713.076

Kalimantan Selatan

-

27.609

11.153

38.762

Papua

5.068

4.422

29.262

38.752

684.638

1.410.944

396.945

2.492.527

Total
Luas
Restorasi

Areal

Sumber: Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut No. SK.05/BRG/Kpts/2016

Areal yang menjadi prioritas restorasi ditetapkan berdasarkan pada
empat klasifikasi. Pertama adalah areal gambut terbakar pada tahun 2015.
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Areal yang menjadi prioritas restorasi ditetapkan berdasarkan pada empat klasifikasi. Pertama adalah areal
gambut terbakar pada tahun 2015.
Yang kedua adalah kubah gambut
dimana telah terdapat pembukaan
antara lain oleh kanal buatan. Klas
ketiga adalah kubah gambut yang
masih utuh, dan terakhir adalah areal
yang bukan kubah namun telah ada
pembukaan lahan dan pembangunan kanal buatan.
Dari seluruh areal bergambut di
ketujuh provinsi itu, diperkirakan ada
2.945 desa dan kelurahan. Sementara di areal yang menjadi prioritas
restorasi sendiri terdapat kurang lebih 1.205 desa dan kelurahan.

Desa-desa ada yang seluruhnya
ada di dalam satu KHG. Namun ada
pula desa-desa yang berada lintas KHG, atau hanya sebagian dari
wilayahnya berada di dalam KHG tertentu. Beberapa desa sebagaimana
yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir wilayahnya berada di luar
KHG. Namun demikian, sumber mata
pencaharian penduduknya berasal
dari lahan dan rawa gambut di dalam
KHG yang berdekatan. Sebagai ilustrasi dari situasi ini dapat dilihat pada
gambar 2.

Gambar 2. Ilustrasi Letak Desa di dalam dan sekitar KHG
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Telaah awal BRG terhadap status perkembangan desa-desa di areal bergambut menunjukkan bahwa sebagian besar desa berada pada status desa sangat tertinggal atau desa tertinggal. Desa Sangat Tertinggal adalah
Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya
sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan
dalam berbagai bentuknya. Sementara itu, Desa Tertinggal
adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial,
ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan
dalam berbagai bentuknya.
Dalam grafik 1 di bawah ini, dapat dilihat status perkembangan desa-desa yang ada di dalam areal restorasi gambut pada enam provinsi. Riau mempunyai jumlah desa
sangat tertinggal terbanyak, disusul oleh Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
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2.2 Pendekatan 3 P dalam Restorasi Gambut1
Dalam pelaksanaan restorasi gambut secara umum,
digunakan pendekatan 3 P yakni restorasi hidrologi
atau pembasahan kembali, penanaman kembali atau
revegetasi dan peningkatan kesejahteraan atau revitalisasi mata pencaharian masyarakat. Di bawah ini
adalah penjelasan mengenai strategi pelaksanan dari
ketiga pendekatan tersebut.
a. Restorasi Hidrologi (Rewetting – Pembasahan
Kembali)
Restorasi hidrologi dilakukan dengan melakukan
pembasahan kembali lahan-lahan gambut yang
sudah rusak dan mengering. Teknik pembahasan
atau rewetting dapat dilakukan dengan cara membangun sekat kanal (canal blocking), penimbunan
saluran (back filling), membangun sumur bor dan/
atau long storage. Target pembasahan lahan gam
but yang layak bukanlah menaikkan muka air tanah
setinggi mungkin (menciptakan genangan), me
lainkan menaikkan muka air tanah sedemikian rupa
sehingga dapat meningkatkan kelembaban gambut,
terutama di musim kemarau. Hal ini dimaksudkan
agar lahan gambut tidak mudah teroksidasi dan/
atau terbakar. Berikut ulasan singkat dari masingmasing teknik:
(i) Penyekatan kanal
Penyekatan kanal, parit atau saluran (canal block
ing) adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan
untuk menahan air di dalam parit atau saluran
butan manusia, dengan membuat sekat-sekat di
dalamnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi
pengurasan air dari akuifer gambut.

1
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Penjelasan rinci lihat Dohong, dkk. 2016. Rencana Restorasi Ekosistem Gambut Kabupaten Pulang
Pisau, Jakarta: BRG.
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Penyekatan kanal bertujuan mengurangi laju keluar aliran permukaan (surface run off) dan menaikan daya simpan air (water retention) pada
badan kanal dan wilayah sekitarnya. Dengan
demikian diharapkan paras muka air permukaan
(surface water level) dan paras air tanah (ground
water table) dapat meningkat atau minimal dipertahankan pada tingkat yang optimal, khususnya
pada musim kemarau. Sekat kanal juga dimaksudkan agar air gambut tidak terlepas ke sungai
atau ke lokasi lain di sekitarnya, sehingga tingkat
kebasahan dan kelembaban gambut tetap terjaga dan peluang terjadinya kebakaran dapat diminimalisir.
(ii) Penimbunan Kanal
Penimbunan kanal merupakan upaya menghalangi air keluar melalui kanal/saluran dengan mengisi/mengurug bagian/bentang tertentu. Tujuan dari
penimbunan kanal ini adalah untuk:
• Mengurangi aliran air ke bagian hilir dan secara
perlahan mengisi bagian parit/saluran langsung
di hulu sekat kanal yang dibangun
• Mengurangi tekanan air pada sekat kanal dan
meningkatkan ketahanan atau umur dari bangunan sekat kanal
• Merangsang pertumbuhan vegetasi secara alami
Penimbunan dilakukan pada bentang saluran
di hulu sekat kanal dengan mengambil material
dari sekitar parit/saluran. Selain itu, penimbunan
juga bisa dilakukan dengan cara menimbun total
parit/saluran sehingga tidak berfungsi lagi sebagai pembawa debit air. Perlu diperhatikan agar
pengambilan material ini tidak membuat masalah
baru, misalnya mengakibatkan adanya parit/saluran baru akibat penggalian material.
15
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(iii) Sumur bor
Teknologi sumur bor merupakan teknik sederhana, murah dan efisien untuk menarik/memompa
dan memanfaatkan ketersediaan air melimpah
yang berada di lapisan akuifer di bawah lapisan
sub-permukaan dan permukaan lahan gambut
untuk sumber air alat pemadaman kebakaran
dan pembasahan gambut. Tidak semua lokasi
cocok dibangun sumur bor. Namun demikian,
sumur bor terbukti efektif untuk mencegah meluasnya kebakaran gambut di daerah-daerah
yang jauh dari jangkauan.
(iv) Embung
Embung merupakan penampungan air yang
berfungsi untuk menyimpan cadangan air pada
ekosistem gambut. Tujuan utamanya adalah
menjadi kolam sumber air untuk pemadaman
api apabila terjadi kebakaran, terutama dalam
situasi kelangkaan air pada musim kemarau.
Pelaksanaan pembasahan gambut bergantung
pada tiga hal, yaitu (1) zonasi prioritas, (2) keragaman lereng dasar saluran dan (3) dimensi
saluran. Berdasarkan zonasi prioritas, dapat
ditentukan tipe teknik pembasahan yang dibutuhkan. Berdasarkan keragaman lereng dasar
saluran dapat ditetapkan target kenaikan muka
air kanal, muka air tanah, dan kerapatan sekat
yang layak. Sedangkan keragaman dimensi saluran (bersama-sama dengan zonasi prioritas)
menentukan jenis intervensi yang dibutuhkan,
misalnya apakah penerapan back filling yang
diperlukan ataukah sekat kanal.
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b. Revegetasi
Pendekatan yang diterapkan dalam revegetasi disesuaikan dengan kondisi tutupan lahan, kondisi hidrologi, status pengelolaan, keberadaan masyarakat, kondisi
sosial, zonasi peta restorasi BRG, dan faktor-faktor lain
yang terkait.
Untuk lokasi yang berada di dalam konsesi perusahaan,
maka pendekatan revegetasi yang diterapkan adalah
revegetasi konsesi. Pada pendekatan ini, sistem penanamannya disesuaikan dengan fungsi areal di dalam
konsesi serta arahan zonasi pengelolaan gambut BRG
(istilah: penanaman dalam konsesi). Hal ini berimplikasi terhadap pilihan jenis tanaman serta teknik penanamannya. Dalam revegetasi konsesi, penanggung jawab
sekaligus pelaksana kegiatan di lapangan adalah pemegang konsesi. Pembiayaan kegiatan revegetasi dalam kawasan juga menjadi tanggung jawab pemegang
konsesi. Pemerintah (dibantu pihak lain, misal: universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM) memiliki
peran monitoring dan supervisi dalam pelaksanaannya
di lapangan.
Untuk areal yang dekat dengan masyarakat, dan atau
telah/sedang ada aktifitas komunitas, maka revegetasi
partisipatif merupakan pendekatan revegetasi yang diterapkan. Untuk pendekatan ini, setidaknya terdapat dua
pilihan sistem penanaman yaitu wanatani (agroforestry)
adaptif dan paludikultur. Sesuai dengan namanya maka
revegetasi ini dilakukan oleh masyarakat yang dalam
pelaksaannya sebaiknya difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Perguruan Tinggi. Pembiayaan
kegiatan revegetasi partisipatif berasal dari anggaran
pemerintah (APBN) atau donor. Untuk revegetasi partisipatif, pemerintah memiliki peran memonitor dan mensupervisi kegiatan di lapangan.
Sementara untuk areal non konsesi dan berada di luar
areal aktifitas masyarakat, maka pendekatan revegetasi yang diterapkan adalah revegetasi intensif. Terdapat
dua sistem penanaman yang umum diterapkan dalam
17
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revegetasi intensif yaitu reforestasi (penghutanan
kembali) dan pengkayaan. Pemerintah melalui instansi terkait menjadi pelaksana sekaligus penanggung jawab kegiatan dari kegiatan ini. Pembiayaan
revegetasi intensif berasal dari anggaran pemerintah
(APBN) atau donor.
Dalam rangka perlindungan dan pengawasan lokasi
revegetasi dari ancaman kebakaran, maka penanaman sekat bakar (fire break planting) dapat dikombinasikan dengan ketiga pendekatan revegetasi di
atas.
c. Revitalisasi Mata Pencaharian
Di dalam dan sekitar wilayah gambut pada tujuh
provinsi prioritas restorasi terdapat 2.495 desa/kelurahan. Sementara itu pada areal yang menjadi target
restorasi gambut terdapat kurang lebih 1.205 desa
atau kelurahan.
BRG menetapkan bahwa restorasi gambut oleh masyarakat dilakukan berbasis desa/kelurahan atau komunitas adat. Hal ini sejalan pula dengan mandat UU
No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di mana Desa memiliki hak asal- usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar
ekosistem gambut, desa selayaknya diberi peran
strategis untuk melindungi dan mengelola ekosistem
gambut dan aktif melakukan langkah restorasi di area-area gambut rusak.
Tentu saja untuk itu semua maka harus dipastikan
bahwa masyarakat akan menjadi penerima manfaat
utama. Kegiatan revitalisasi mata pencaharian melalui
pengoptimalan alternatif komoditas dalam ekosistem
gambut yang menguntungkan sangat diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan.
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Demi keberlanjutan upaya revitasilisasi mata pencaharian masyarakat ini maka salah satu skema kebijakan
yang digunakan adalah melalui fasilitasi pembentukan
dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan wadah bagi semua aktivitas
ekonomi desa yang dibentuk secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat desa. BRG mendorong agar
BUMDes menjalankan unit-unit usaha yang sejalan dengan cita-cita restorasi gambut.
Di samping itu, kawasan perdesaan juga menjadi
kerangka kebijakan yang diutamakan oleh BRG. Hal ini
mempertimbangkan fakta bahwa gambut merupakan
satu kesatuan ekosistem yang dinamakan Kesatuan
Hidrologis Gambut (KHG) tidak mengenal batas administratif (lintas desa). Kawasan perdesaan memfasilitasi
pembangunan kawasan yang sinergis. Oleh karenanya, BRG mengedepankan kawasan perdesaan gambut
yang dimaknai sebagai “kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber
daya alam [perlindungan dan pengelolaan ekosistem
gambut], dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi [berbasis paludikultur lahan/rawa gambut].”
Skenario pemberdayaan yang dilakukan dalam mendukung pembangunan kawasan perdesaan adalah meliputi kegiatan sebagai berikut:
i. Pelayanan atau kegiatan yang dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
ii. Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kegiatan perekonomian perdesaan, dan pengembangan
teknologi tepat guna; dan
iii. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan kegiatan ekonomi
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Substansi dari pembangunan kawasannya sendiri dapat beragam opsi tergantung
potensi ekonomi desa yang ada. Yang perlu digarisbawahi adalah jenis potensi yang
dikembangkan harus dapat berkontribusi
pada restorasi gambut. Jenis potensi yang
dimaksud misalnya berupa:
i.

Pertanian tanpa bakar dan berbasis
Paludikultur
ii. Perikanan air tawar
iii. Peternakan
iv. Ekowisata
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BAB III
KONSEP, PENDEKATAN,
DAN PRINSIP-PRINSIP

3.1 Konsep Desa Peduli Gambut
Program Desa Peduli Gambut (selanjutnya disingkat
DPG) adalah kerangka program untuk intervensi pembangunan pada desa-desa/kelurahan1 di dalam dan sekitar
KHG, yang menjadi target restorasi gambut. Sebagaimana
telah dijelaskan pada Bab II, KHG atau Kesatuan Hidrologis Gambut adalah sebuah lanskap ekologis yang di dalamnya terdapat desa-desa atau wilayah adat. Desa dan
atau wilayah adat itu perlu dirajut ke dalam suatu kawasan
guna mendukung perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang baik.
Program Desa Peduli Gambut dibangun atas dasar
konsep mata penghidupan masyarakat desa yang berkelanjutan (sustainable rural livelihood, SRL). Sebagaimana
dinyatakan oleh Scoones,2 livelihood merupakan gabungan dari kemampuan, modal alam dan modal sosial serta
kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat
desa. Livelihood akan berkelanjutan jika seluruh elemennya itu mampu bertahan, pulih, terpelihara dan meningkat
tanpa mengurangi kelestarian lingkungan, dalam hal ini
adalah ekosistem gambut.

1

Meskipun menggunakan istilah “Desa Peduli Gambut”, kegiatan-kegiatan di dalam kerangka
program ini berlaku pula pada kelurahan yang ada di dalam KHG yang menjadi prioritas restorasi
gambut.

2

Scoones, Ian. 1998. Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis, IDS Working
Paper 72.
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SRL dalam desa peduli gambut dianalisis dengan melihat konteks kebijakan, kesejarahan masyarakat, kondisi
perubahan iklim, agro-ekologi dan sosial ekonomi yang
ada pada saat restorasi gambut akan dilaksanakan.
Konteks itu menentukan jenis-jenis sumber daya apa,
baik berupa kekayaan alam di ekosistem gambut modal
sosial, sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan,
melalui proses kelembagaan sosial seperti apa yang
mendukung dilaksanakannya strategi-strategi pemanfaatan kekayaan alam di ekosistem gambut untuk mencapai dua hasil yakni: terpulihkannya ekosistem gambut
dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.
Atas dasar konsep SRL itulah maka dengan sendirinya
DPG bukan merupakan program pembangunan yang
berdiri sendiri. DPG adalah program yang mengoordinasi dan memfasilitasi program-program pembangunan
oleh instansi Pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa, serta pendampingan pihak swasta dan
lembaga swadaya masyarakat yang ada di lokasi-lokasi
prioritas restorasi gambut.
BRG menyadari banyaknya program pembangunan
serta bentuk intervensi dan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah dan berbagai pihak.
Meskipun demikian, terdapat kesulitan untuk mengukur
dampak secara kumulatif akibat kurangnya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan
kegiatan tersebut. Atas dasar itu maka Program Desa
Peduli Gambut perlu dipahami sebagai kerangka
penyelaras program dan kegiatan yang sudah ada di
desa-desa gambut dan alat ukur bersama untuk menetapkan kontribusi program pada capaian kemajuan status desa-desa gambut.
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3.2 Pendekatan
Pendekatan Program Desa Peduli Gambut adalah pembangunan desa berbasis lanskap ekosistem gambut. Oleh
karena itu, Program Desa Peduli Gambut bekerja pada
kawasan-kawasan perdesaan di dalam KHG. Desa-desa
yang berdekatan akan dirajut kerja samanya dalam sebuah kawasan perdesaan.
Sebagaimana diterakan dalam UU No. 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang juncto UU No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa, kawasan perdesaan merupakan “kawasan
yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.” Dalam konteks desa-desa gambut maka
kawasan perdesaan dimaksud dimaknai sebagai “kawasan di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
ekosistem gambut secara bijaksana yang terdiri dari susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi pertanian yang ramah pada kelestarian
ekosistem gambut.”
Dengan berbasis pada kawasan perdesaan, maka perlu
didorong kerja sama antar desa dalam perlindungan dan
pengelolaan ekosistem gambut. Pemerintah Desa perlu
didampingi agar mampu menjalin kerjasama secara kolaboratif dengan desa-desa lainnya dan dengan berbagai
pihak strategis lainnya.
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 Tentang Desa, selain desa mengelola pembangunannya sendiri, desa-desa dapat bekerjasama untuk
melakukan sinergi dengan pengelolaan pembangunan
daerah baik provinsi, kabupaten atau kota untuk membangun Kawasan Perdesaan. Untuk itu, dalam pengembangan kawasan perdesaan gambut maka dicakup pula perencanaan tata ruang partisipatif desa-desa dalam KHG,
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kerjasama antar-desa untuk membangun pusat pertumbuhan terpadu, serta penguatan kapasitas dan kemitraan.
Dalam proses pelaksanaannya penting memberi peran
dan manfaat secara adil kepada masyarakat desa, mendorong serta menyempurnakan tata kelola pemerintahan
agar bersih dan lebih demokratis, melibatkan lembaga
pemerintahan secara lintas sektoral dan para pemangku
kepentingan lain seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan swasta.
Program Desa Peduli Gambut juga terintegrasi dengan
upaya pengurangan risiko bencana serta adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim. Dampak perubahan iklim secara
langsung memengaruhi tingkat risiko bencana bagi masyarakat di sekitar ekosistem gambut. Peningkatan risiko
terjadi karena dampak perubahan iklim memicu peningkatan bahaya, meningkatkan kerentanan serta menurunkan
kapasitas masyarakat desa.
Program Desa Peduli Gambut mendorong adanya mitigasi bencana asap pada desa/kelurahan di areal gambut
rawan kebakaran. Di samping itu program ini mendorong
pemulihan lahan pertanian terbakar; peningkatan ekonomi
dari pengelolaan gambut berbasis kearifan lokal, revitalisasi kelembagaan sosial, penyelesaian konflik tenurial dan
pengakuan/legalisasi hak dan akses masyarakat melalui
skema perhutanan sosial, hutan adat atau reforma agraria.
Program Desa Peduli Gambut tidak dapat dipisahkan
dengan program penanggulangan bencana yang sedang
berlangsung. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu
strategi untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan desa/kelurahan tangguh terhadap bencana dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK). Dalam PRBBK, proses pengelolaan risiko
bencana melibatkan secara aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan
meningkatkan kemampuannya. Oleh sebab itu, program
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Desa Peduli Gambut akan terintegrasi dengan program
Desa Tanggung Bencana (Destana) yang dilaksanakan
berdasar Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara sinergis dari berbagai sektor dan pihak akan mendorong perbaikan fungsi ekosistem gambut, kemandirian
ekonomi masyarakat, ketahanan institusi sosial, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Restorasi gambut juga berkait dengan upaya penguatan
desa. Indikator keberhasilan secara umum adalah meningkatnya status desa-desa di dalam dan sekitar ekosistem
gambut. Berdasarkan Indeks Desa Membangun, status
desa-desa tersebut terdiri dari lima klasifikasi: desa sangat
tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju,
dan desa mandiri. Program Desa Peduli Gambut mengoordinasikan agar program-program pembangunan dari
berbagai sektor dan pendampingan desa oleh organisasi
masyarakat sipil, sektor swasta dan proyek pembangunan
dari lembaga donor dapat bersinergi dan secara bersama-sama berkontribusi pada pencapaian indikator-indikator dalam Indeks Desa Membangun yang meliputi Indeks
Ketahanan Lingkungan, Ketahanan Sosial dan Ketahanan
Program Desa Peduli Gambut melakukan intervensi pada
seluruh indikator ketahanan lingkungan, dan sebagian
pada indikator ketahanan ekonomi dan sosial. Dalam hal
ketahanan lingkungan, program Desa Peduli Gambut antara lain mendorong pengurangan kerusakan dan pencemaran tanah dan air, meningkatnya upaya mitigasi kebakaran gambut, meningkatnya tindakan peringatan dini dan
tanggap bencana kebakaran pada desa-desa gambut.
Pada indikator ketahanan sosial, dilakukan pendidikan
lingkungan, solidaritas pemadaman dan pencegahan kebakaran gambut kelembagaan sosial, kepastian hak dan
akses] dan dalam hal ketahanan ekonomi dilakukan pemberdayaan pertanian paludikultur dan pengembangan koperasi/Badan Usaha Milik Desa.
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3.3 Prinsip-prinsip
a. Prinsip Rekognisi
Kegiatan dilandaskan pada pengakuan terhadap hak
asal-usul yang terdapat di tingkat desa. Melalui rekognisi, perangkat desa (atau nama lain) beserta kewenangannya dihormati dan diakui perananannya dalam
pelaksanaan cita-cita pembangunan. Dalam prinsip ini
melekat juga asas subsidiaritas yang menetapkan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan
secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Rekognisi hak melahirkan kepastian dalam melakukan tindakan dan pemberian manfaat.
b. Prinsip Integratif
Kegiatan dilaksanakan dengan menghitung intervensi
yang telah diterapkan sebelumnya oleh berbagai pihak.
Dengan kata lain, kegiatan tidak mengesampingkan
program-program serupa yang telah berjalan, melainkan merajut, menghidupkan kembali, dan memperkuatnya. Pendekatan yang multi pemangku kepentingan
dan multisektoral adalah esensi penting dalam restorasi gambut. Karenanya, setiap sektor dan setiap lini didorong untuk menjalankan perannya masing-masing
secara sinergis.
c. Prinsip Keragaman
Gambut terbentuk selama ribuan tahun, dalam kurun
waktu itu, praktek-praktek pengelolaan yang berdasarkan pada pengetahuan lokal telah dilakukan, menyesuaikan dengan dinamika ekosistem. Bertolak dari
sana, kegiatan mengajak seluruh elemen masyarakat
untuk menggali kembali pengetahuan lokalnya dan menerapkan pengelolaan gambut sesuai dengan pengetahuan yang hidup tersebut secara bijak dan adaptif.
Teknologi yang sifatnya dari luar harus mampu menarik
benang merah dengan ragam pengetahuan lokal yang
berjalan di tengah masyarakat. Selain itu, dengan prinsip
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keragaman maka kegiatan dilakukan dengan mengakui
perbedaan ciri masing-masing desa, warga desa dan
perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di ekosistem gambut. Oleh sebab itu, upaya penyeragaman
dan kegiatan yang memaksakan pendekatan monokultur patut dihindari.
d. Prinsip Keseimbangan
Kegiatan menekankan pada pencapaian ketiga aspek
yakni Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial, Ketahanan Lingkungan secara harmonis. Kegiatan diarahkan
pada tujuan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat
banyak sebagai perwujudan ketahanan ekonomi. Selain
itu, kegiatan juga menunjang ketahanan sosial dengan
penerapan nilai-nilai sosial yang telah hidup di masyarakat dan menyurutkan atau tidak memicu konflik sosial tertentu. Pada saat yang sama, kegiatan diharapkan
berkontribusi secara signifikan untuk memulihkan ekosistem yang rusak menjadi baik, atau mempertahankan
yang sudah baik.
e. Prinsip Partisipatif
Kegiatan dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyarawatan
Desa, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk
lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pengendalian.
f. Prinsip Transparansi
Kegiatan dilaksanakan dengan semangat membangun
tata-kelola di satu desa maupun kerjasama antar desa
melibatkan berbagai pihak secara baik. Untuk itu keterbukaan dalam mengembangkan aksi perlu dilakukan
agar seluruh masyarakat dan pelaku yang terlibat merasa memiliki dan mendapat akses yang sama terhadap
informasi tentang rencana dan pelaksanaan.
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g. Prinsip Akuntabilitas
Kegiatan yang dilakukan pelaksana restorasi gambut
dapat diminta tanggung gugat dan tanggung jawab
oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang
diakibatkannya. Pemangku kepentingan dan penerima
dampak dapat meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila ada hal-hal yang tidak sesual dengan
kesepakatan dalam pelaksanaan kegiatan. Akses kepada informasi dan keadilan perlu dibangun dan dipastikan dapat berjalan.
h. Prinsip Keswadayaan
Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan
mengedepankan kemampuan masyarakat daripada
bantuan pihak lain. Bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga
pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada
masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir
diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
i. Prinsip Tanggap Bencana
Kebakaran gambut merupakan situasi kebencanaan
yang harus diantisipasi. Kesadaran akan kerentanan masyarakat desa terhadap bencana adalah modal
sosial penting untuk ketahanan desa, baik ketahanan
ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Prinsip tanggap
bencana dalam kegiata desa peduli gambut akan terefleksikan melalui perencanaan desa, di mana kerentanan wilayah diakomodir dalam tata ruang desa dan
antisipasi pembiayaan yang bersifat penanggulangan
bencana tercermin dalam APBDesa. Perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan di desa-desa gambut berorientasi pada mitigasi bencana khususnya bencana
asap, kekeringan dan banjir. Upaya membangun kesiaptanggapan terhadap bencana dengan memberikan
perlindungan pada kelompok rentan seperti anak-anak,
perempuan, warga lanjut usia menjadi bagian pula dari
pelaksanaan prinsip ini.
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BAB IV
KEGIATAN-KEGIATAN
DESA PEDULI GAMBUT

Program Desa Peduli Gambut dijalankan melalui sejumlah kegiatan yang masing-masingnya dijelaskan pada
bab ini. Terdapat paling tidak sepuluh kegiatan yang
perlu dilakukan untuk menjalankan Program ini, yaitu
(i) penempatan fasilitator desa; (ii) pemetaan sosial dan
pemetaan partisipatif untuk penentuan wilayah desa dan
wilayah ekosistem gambut yang dilindungi dan dikelola
masyarakat; (iii) pengintegrasian aspek perlindungan dan
pengelolaan gambut ke dalam perencanaan desa; (iv)
pembentukan kawasan perdesaan di dalam lingkup Kesatuan Hidrologis Gambut; (v) penguatan kelembagaan
yang dilakukan melalui pembentukan peraturan di tingkat
desa serta kelompok masyarakat yang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan restorasi gambut; (vi) penguatan inovasi terhadap pengetahuan lokal dan pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan gambut; (vii)
pemberdayaan ekonomi desa dan kelompok masyarakat;
(viii) resolusi konflik intra dan antar desa serta antara desa
dengan pihak lain; (ix) pengakuan hukum negara atau legalisasi terhadap hak dan atau akses masyarakat pada
lahan gambut di dalam dan di luar kawasan hutan negara;
(x) partisipasi dan pemantauan warga masyarakat terhadap pelaksanaan restorasi gambut.
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4.1 Penempatan Fasilitator Desa
Fasilitator atau pendamping Desa Peduli Gambut adalah
seseorang yang bertugas membantu menjalankan kegiatan-kegiatan dalam program Desa Peduli Gambut di tingkat tapak, mendampingi masyarakat terlibat dalam kegiatan tersebut, melakukan sosialisasi dan edukasi restorasi
gambut kepada masyarakat desa/kelurahan dan membantu tugas-tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan
restorasi gambut.
Penyelenggara program Desa Peduli Gambut perlu
melakukan perekrutan, pembekalan/pelatihan, penempatan, pembinaan dan evaluasi terhadap tenaga fasilitator
ini. Tata cara pelaksanaannya mengacu pada petunjuk
teknis yang diterbitkan oleh BRG.
Fasilitator atau tenaga pendamping itu mempunyai tugas
antara lain:
a. Memfasilitasi perencanaan desa dan kawasan perdesaan dalam konteks restorasi gambut
b. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan-pelatihan terkait
restorasi gambut yang melibatkan warga desa/kelurahan dimana fasilitator ditempatkan
c. Memfasilitasi penyusunan peraturan di desa yang
diperlukan untuk mendukung restorasi gambut
d. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa
e. Mengidentifikasi kelompok masyarakat yang dapat
mendukung pelaksanaan kegiatan restorasi gambut
dan memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat
apabila diperlukan
f. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas
warga desa dan potensi ekonomi desa dalam rangka
melaksanakan restorasi gambut
g. Membantu pemantauan pelaksanaan restorasi gambut
h. Membantu memfasilitasi pelaksanaan PADIATAPA
(Persetujuan atas dasar Informasi Diawal Tanpa Paksaan) dalam pelaksanaan restorasi gambut di desa/
kelurahan
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i. Melakukan sosialisasi dan edukasi program restorasi
gambut kepada warga desa/kelurahan dan informasi
penanganan pengaduan dari warga desa/kelurahan
j. Melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait di tingkat Kabupaten dan dengan Dinamisator Provinsi yang
ditunjuk oleh Badan Restorasi Gambut
k. Menyusun laporan bulanan tentang pelaksanaan
kegiatan
Mengingat keberadaan tenaga pendamping lainnya di desa
seperti pendamping lokal desa, penyuluh dan sebagainya
maka penting bagi fasilitator Desa Peduli Gambut ini untuk
berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik.
Sementara itu untuk menjamin independensi para tenaga
fasilitator berikut adalah batasan-batasan kerjanya:
a. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis
b. Tidak sedang bekerja atau melaksanakan tugas dari
instansi kementerian/lembaga lainnya
c. Tidak melakukan kegiatan di luar ruang lingkup kerja
atau penugasan yang diberikan
d. Tidak melaksanakan kegiatan tanpa pemberitahuan dan
persetujuan dari pemerintah dan masyarakat desa/kelurahan di lokasi tugasnya

4.2 Pemetaan Sosial dan Pemetaan Partisipatif
Wilayah Desa dan Wilayah Kelola Gambut
Masyarakat
Untuk mengetahui kondisi, potensi dan permasalahan sosial-ekonomi desa dilakukan pemetaan sosial. Pemetaan
sosial menjadi salah satu tahapan pula dalam pelaksanaan kerangka pengaman sosial dalam restorasi gambut
(Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor P.6/KB
BRG-SB/12/2016). Jika pemetaan sosial telah dilakukan di
desa-desa yang menjadi bagian dari Desa Peduli Gambut,
maka pada saat kegiatan kerangka pengaman sosial akan
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dilakukan, tidak perlu lagi pemetaan sosial. Di bawah ini
adalah penjelasan mengenai teknis pelaksanaan pemetaan sosial, sebagai kutipan dari Peraturan Kepala Badan
Restorasi Gambut Nomor P.6/KB BRG-SB/12/2016 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial dalam
Restorasi Gambut.
Pemetaan sosial merupakan riset partisipatif untuk
mendapatkan dan mengolah data terkait dengan sedikitnya
sembilan aspek berikut:
a. Identifikasi keberadaan dan tipologi komunitas di
dalam dan di sekitar lokasi kegiatan restorasi
gambut
Tahap paling awal dalam pemetaan sosial adalah
memeriksa siapakah komunitas-komunitas yang berdiam di dalam dan di sekitar lokasi kegiatan restorasi
gambut. Demikian pula diperiksa siapakah komunitas
yang akan terkena dampak yang tidak diinginkan dari
restorasi gambut.
Pemeriksaan ini perlu dilakukan langsung di lokasi.
Sebagai tahap awal, dapat digunakan data, peta dan
berbagai sumber sekunder yang menunjukkan nama
dan lokasi desa atau komunitas. Pada prinsipnya ada
tiga kategori komunitas/kelompok orang yang perlu diidentifikasi, yaitu:
• Komunitas-komunitas masyarakat desa dan masyarakat hukum adat yaitu unit-unit sosial yang memiliki
sistem kelembagaan dan struktur organisasi dengan
hak-hak tertentu, seperti wilayah, tata guna lahan,
dan hak-hak ekonomi sosial budaya terkait.
• Kelompok-kelompok orang dari luar yang telah diterima oleh komunitas masyarakat setempat untuk berusaha mencari nafkah di wilayah desa atau wilayah
masyarakat hukum adat terkait. Termasuk di dalam
kelompok ini adalah masyarakat yang berasimilasi
melalui perkawinan atau migrasi penduduk.
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• Orang per orang atau kelompok orang yang menurut
masyarakat setempat tidak memiliki legitimasi untuk
mencari nafkah di wilayah mereka. Contoh untuk ini
adalah pelaku illegal logging dan illegal fishing dari
luar desa.
Dalam pemetaan ini perlu mengidentifikasi jumlah dan
sebaran komunitas dan kelompok-kelompok tersebut.
Berapa banyak dan dimana lokasi permukiman dan
wilayah kehidupan atau jelajah mereka yang patut diduga akan terkena dampak dari pelaksanaan restorasi gambut. Selain itu, juga perlu didentifikasi apa saja
klaim-klaim mereka terhadap tanah, air, tanaman, bangunan dan sebagainya.
b. Kelembagaan lokal
Kegiatan restorasi gambut perlu mempertimbangkan
keberadaan berbagai lembaga sosial yang hidup dalam komunitas, baik kelembagaan formal, adat dan
informal. Termasuk ke dalam kelembagaan formal
antara lain adalah institusi desa dan perangkatnya,
dusun, rukun warga atau rukun tetangga. Berbagai
bentuk organisasi ekonomi seperti halnya koperasi,
Badan Usaha Milik Desa, atau unit-unit produksi lain
adalah bagian dari kelembagaan formal yang penting
diidentifikasi.
Kelembagaan adat juga hal penting untuk ditemukan.
Lembaga adat ada yang bersifat formal, artinya diakui
dan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah
daerah. Namun ada pula lembaga adat yang hidup
dalam masyarakat namun belum diakui oleh pemerintah. Kedua bentuk lembaga adat ini juga perlu didata. Terakhir adalah organisasi sosial yang sifatnya
informal seperti kelompok doa/pengajian, kelompok
arisan, jejaring tokoh agama, kelompok pendiri kampung atau pembuat parit/handil, kelompok pedagang,
dan sebagainya.
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Kelembagaan lokal di dalam masyarakat biasanya menentukan struktur dan pola hubungan di dalam masyarakat. Siapa yang dianggap paling tinggi dan berpengaruh. Selain itu, kelembagaan lokal juga menentukan
aturan-aturan apa yang dijalankan dalam kehidupan
masyarakat, dengan cara apa dan ditegakkan atau diawasi oleh siapa.
Dengan memetakan kelembagaan lokal ini dapat diketahui forum-forum pengambilan keputusan kolektif dalam
komunitas yang masih berfungsi. Dengan gambaran
kelembagaan lokal maka pelaksana restorasi dapat menentukan forum konsultasi yang akan digunakan dalam
komunitas serta aktor-aktor yang perlu dilibatkan agar
konsultasi memperoleh legitimasi. Representasi yang
baik adalah yang melibatkan semua kelompok kepentingan dalam komunitas, terutama kelompok paling rentan
terdampak.
Melalui kelembagaan lokal, juga dapat diketahui kebutuhan-kebutuhan lembaga dalam hubungan dengan kegiatan restorasi gambut yang akan dijalankan. Salah satu
kebutuhan yang perlu ditemukenali adalah peningkatan
kapasitas yang diperlukan dalam rangka menyukseskan
pelaksanaan restorasi gambut. Kebutuhan lembaga seringkali berkaitan satu sama lain, misalnya kelembagaan
ekonomi dan kelembagaan pertanian berkaitan dengan
otoritas pembukaan lahan pertanian yang berada di tangan lembaga yang mengurus hutan dan tanah.
Oleh karena itu peningkatan kapasitas salah satu lembaga sangat mungkin berkaitan dengan keperluan
meningkatkan kapasitas lembaga terkait lainnya. Persoalan kapasitas terpenting yang harus diperhatikan adalah berfungsinya otoritas kelembagaan terkait, bukan
sekedar kemampuan lembaga merumuskan norma-norma. Berfungsinya otoritas berarti kemampuan menegakkan norma yang telah ditetapkan, termasuk menerapkan
sanksi-sanksi yang perlu.
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c. Analisis aktor
Pada saat mempelajari kelembagaan lokal, kita tidak
dapat memisahkan dari pemetaan aktor-aktornya.
Peta aktor dalam suatu desa atau komunitas akan menentukan ragam dan tingkatan pengaruh yang bekerja
pada komunitas tersebut. Dengan kata lain, kita dapat
mengetahui siapa yang pendapat dan keputusannya
paling ditaati oleh warga. Sekaligus, dengan peta ini
kita juga mengetahui siapa kelompok yang suara dan
kepentingannya nyaris tidak mendapat tempat.
Analisis aktor adalah kegiatan mengumpulkan dan
menganalisis informasi- informasi tentang para aktor dalam komunitas. Siapa aktor yang berpengaruh,
berkepentingan atau akan terdampak dari kegiatan
restorasi gambut. Analisis aktor juga penting dilakukan untuk mengetahui siapa yang akan diuntungkan
atau dirugikan dari kegiatan restorasi gambut. Demikian pula dapat diantisipasi siapa aktor yang akan mendukung atau tidak terhadap restorasi gambut.
d. Analisis gender
Analisis gender bertujuan untuk mengetahui ihwal
pembagian kerja dan peran antara laki-laki dan perempuan di dalam suatu komunitas. Banyak proyek
pembangunan yang gagal mencapai target karena
bekerja dengan kelompok gender yang keliru. Misalnya hanya memperhatikan kaum laki-laki. Sementara
itu, dalam praktiknya kaum perempuanlah yang lebih
mampu mengerjakan.
Di dalam komunitas apapun selalu ditemukan pembagian kerja dan peran secara seksual. Dalam hal apa,
dimana dan kapan perempuan dan laki-laki bekerja
dan berperan, sudah diatur secara tidak tertulis dalam
masyarakat. Pada umumnya, perempuan dianggap
hanya bekerja dan berperan di dalam rumah (urusan
domestik). Namun, pada banyak komunitas, perempuan juga berperan dalam proses perladangan,
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pengumpulan hasil hutan bukan kayu atau pemetikan
hasil panen. Selain itu, perempuan, terutama perempuan hamil dan menyusui serta anak-anak dapat terkena dampak kesehatan lebih parah dari kebakaran
lahan gambut.
Kaum perempuan pada umumnya mempunyai posisi dan peran kurang signifikan dalam pengambilan
keputusan kolektif. Oleh sebab itu, memasukkan suara perempuan dalam pengambilan keputusan terkait dengan restorasi gambut adalah hal yang harus
dilakukan.
e. Sistem representasi atau perwakilan warga
Meskipun tidak bersifat formal, suatu komunitas biasanya mempunyai kesepakatan siapa yang mereka
pandang sebagai wakil yang tepat untuk berbicara
dengan pihak luar guna menyuarakan aspirasi masyarakat. Dalam meminta persetujuan kepada masyarakat, pelaksana restorasi gambut tidak mungkin
berkonsultasi dengan seluruh warga. Oleh sebab
itu, perwakilan warga adalah hal yang penting untuk
diketahui. Pada prinsipnya, keterwakilan dalam konsultasi itu dibenarkan sepanjang para pihak yang mewakili warga itu adalah mereka yang sah dan selayaknya menjadi wakil kelompoknya. Untuk mengetahui
siapakah aktor-aktor tersebut maka penelaahan terhadap kelembagaan sosial dan peta aktor sebagaimana
dijelaskan di atas sangat penting.
f. Pemetaan tenurial dan konflik
Pemetaan tenurial bertujuan untuk mengetahui sistem
penguasaan tanah dan sumber daya di dalam komunitas. Hal ini penting dilakukan karena penguasaan
tanah dan sumber daya pada umumnya menentukan
pelapisan sosial dalam masyarakat. Mereka yang menguasai tanah dan sumber daya lebih banyak cenderung mempunyai kekuatan politik-ekonomi yang lebih
besar dalam komunitas.
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Hal lain yang juga penting dalam pemetaan tenurial
ini adalah mengetahui siapa yang menguasai (memiliki, memanfaatkan, menggunakan) tanah, kanal/parit/
handil dan sumber daya dimana restorasi akan dilaksanakan. Hal ini penting karena pertama bahwa setiap
orang yang menguasai dan memanfaatkan tanah dan
air wajib memelihara lingkungan di sekitarnya. Artinya,
mereka perlu memastikan upaya pencegahan kebakaran di dalam lingkup bidang tanah yang dikuasainya
itu. Kedua, pelaksanaan pembangunan restorasi hidrologi atau vegetasi tidak boleh menghilangkan hak
atau akses atas tanah dan sumber daya alam, kecuali
atas dasar kesepakatan.
Dalam pemetaan tenurial ini, dikumpulkan data mengenai bentuk-bentuk hak dan akses baik yang formal maupun informal. Tumpang-tindih hak dan akses
tanah, perairan dan sumber daya lainnya harus dipetakan dengan cermat. Hal ini bertujuan untuk menghindari hilang atau terganggunya hak dan akses warga
masyarakat jika restorasi gambut diakukan. Sebagai
contoh, jika akan dilakukan pembangunan sumur bor
atau penyekatan kanal di satu titik, maka perlu diketahui siapa yang memiliki dan atau memanfaatkan tanah
dan badan air di situ. Demikian pula dilihat siapa pemilik/pemanfaat tanah dan badan air di sekitarnya yang
mungkin akan terkena akibat dari pembangunan tersebut.
Pada banyak komunitas, sistem tenurial itu sifatnya
rumit. Ada penguasaan yang bersifat individual, keluarga atau penguasaan bersama oleh komunitas (penguasaan komunal). Dalam sistem yang berlapis-lapis
ini ada yang mempunyai batas teritorial yang jelas. Namun demikian, ada pula yang tidak. Artinya, batas hanya diketahui oleh para pemiliknya saja. Sebuah cara
yang cepat untuk mengetahui sistem tenurial ini adalah
dengan membuat peta sketsa penguasaan tanah dan
badan air. Bersama masyarakat, kita dapat menggambarkan siapa saja yang memiliki, menyewa, meminjam
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atau memanfaatkan tanah dan badan air di suatu desa.
Kompetisi dalam penguasaan tanah, hutan dan badan
air kerap menjadi pemicu konflik tenurial. Konflik tenurial di sini dimaksudkan sebagai benturan hak dan atau
akses seseorang, kelompok atau komunitas dengan
pihak lain.
Konflik tenurial dapat terjadi antar warga atau antar
komunitas atau dapat pula antara komunitas dengan
pihak lain seperti halnya perusahaan pemegang izin
atau instansi pemerintah.
Dalam melakukan pemetaan sosial, kita perlu mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan lengkap
tentang lokasi dimana konflik terjadi, kronologis konflik,
para pihak yang terlibat serta berbagai dampak sosial
dan lingkungan dari konflik tersebut. Demikian pula
perlu dipelajari berbagai bentuk penyelesaian konflik
yang sudah ada dan keberhasilannya.
Dengan mengetahui peta konflik tenurial itu maka
restorasi gambut dijalankan tidak pada areal yang
berkonflik. Jika terdapat konflik maka pihak yang berwenang perlu melakukan resolusi konflik terlebih dahulu.
g. Analisis kondisi sosial ekonomi
Restorasi gambut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, sebelum kegiatan dilakukan, pelaksana restorasi perlu mengetahui
kondisi ekonomi desa secara umum dan kondisi rumah
tangga warga yang bergantung pada ekosistem gambut. Apa saja sumber-sumber pendapatan desa, apa
saja pasar yang tersedia dan dapat diakses, bagaimana lapisan kesejahteraan di desa terbentuk –siapa
yang dianggap kaya dan miskin, dan mengapa- apa
saja sumber daya yang menjadi gantungan kehidupan
setiap rumah tangga, jika memungkinkan pendapatan
rumah tangga juga didata.
Selain itu, penting diketahui pula tentang tingkat pen38
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didikan dan kondisi kesehatan anak-anak, ibu hamil
dan para warga usia lanjut. Bentuk-bentuk solidaritas
warga seperti halnya patroli kebakaran hutan dan lahan, kelompok pengatur dan pemelihara tata air juga
penting dipelajari. Aspek kesehatan lingkungan dan
kesiap-tanggapan bencana juga menjadi bagian dari
analisis ini.
Ada dua jenis analisis sosial ekonomi, yaitu analisis yang menyediakan data dan informasi yang akan
menjadi dasar (baseline) untuk menilai dampak sosial
ekonomi pada saat restorasi gambut berjalan. Yang
ini dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. Analisis
lainnya adalah yang dilakukan beberapa waktu setelah
kegiatan selesai. Dengan membandingkan kedua hasil
analisis tersebut (tentu saja dengan parameter yang
sama), kita dapat menilai dampak sosial-ekonomi dari
kegiatan yang dilakukan terhadap komunitas-komunitas masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi kegiatan
restorasi gambut. Dalam pemetaan sosial ini, analisis
sosial-ekonomi yang dimaksud adalah analisis yang
menjadi baseline penilai kondisi sosial-ekonomi.
h. Aspek kebudayaan
Aspek kebudayaan penting diketahui agar kegiatan
restorasi gambut sejalan dengan nilai-nilai dan praktik
kebudayaan masyarakat. Salah satu yang penting misalnya kalender perayaan dan ritual-ritual kepercayaan
setempat. Hal ini perlu diidentifikasi agar dinamika
kegiatan restorasi gambut di lapangan dapat menyesuaikan dengan dinamika kultural masyarakat. Misalnya, masyarakat Dayak di Sekadau dan Sanggau mempunyai beberapa ritual tahunan di mana pada waktu
tersebut semua kegiatan pembangunan harus dihentikan sementara untuk satu dua hari (jika sudah berjalan) atau menunggu sampai ritual selesai baru mulai
dijalankan. Ada pula beberapa adat istiadat setempat
di masyarakat Dayak di Kalbar dan Kalteng di mana
sebuah kegiatan pembangunan harus diberi ‘legitima39

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT

si kultural’ dengan upacara tertentu supaya menjadi
‘sah’. Hal- hal seperti ini penting diperhatikan sebelum
kegiatan restorasi dijalankan.
i. Model dan media komunikasi
Hal dasar dalam restorasi gambut adalah pemberian informasi dan perolehan persetujuan tanpa paksaan dari
masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu maka pelaksana restorasi gambut perlu memahami bagaimana cara
masyarakat berkomunikasi. Apa bahasa dan istilah
yang gampang dimengerti, dimana pembicaraan sebaiknya dilakukan dan kapan, apakah ada aturan atau
larangan/tabu yang berlaku dalam hal berkomunikasi,
apa saja bentuk-bentuk media komunikasi yang mudah dimengerti dan disukai. Semua itu menjadi modal
penting agar informasi dapat disampaikan seluas-luasnya. Informasi harus mempertimbangkan keterjangkauan oleh semua kelompok kepentingan di desa terkait, terutama oleh kelompok paling rentan yang akan
terdampak kegiatan restorasi gambut.
Pemetaan sosial memerlukan waktu yang cukup. Untuk
memudahkan, para pihak perlu mendukung pemerintah
desa melakukan pemetaan sosial ini. Dokumen hasil studi
pemetaan sosial dituangkan atau diintegrasikan ke dalam
Profil Desa. Selanjutnya, pemetaan sosial mengacu pada
Profil Desa Gambut, yang isinya dilakukan pengkinian setiap
tahun.
Pemetaan sosial dilakukan dengan berbagai teknik pengumpulan data seperti survei, wawancara mendalam, observasi dan diskusi terfokus yang melibatkan warga masyarakat
secara representatif.
Pemetaan sosial diupayakan dilakukan sekali sebelum kegiatan restorasi gambut dilakukan. Dari pemetaan sosial
dapat diketahui informasi, paling tidak, sebagai berikut:
a. Lokasi dimana kejadian kebakaran gambut, kekeringan,
banjir dan sebagainya ditemukan dan potensial menjadi
lokasi kegiatan restorasi gambut
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b. Pihak-pihak yang mempunyai hak atau akses terhadap
lokasi dan sumber daya yang ada di lokasi tersebut atau
yang akan terdampak
c. Forum, mekanisme dan aktor penting dalam pengamblan keputusan di dalam masyarakat
d. Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan potensi sumber
daya
e. Konflik dan potensi konflik yang ada
Pemetaan sosial dilakukan oleh tim yang terdiri paling sedikit 5 (lima) orang, dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
a. Seorang Koordinator Tim, dengan kualifikasi sarjana di
bidang ilmu sosial (diutamakan antropologi, sosiologi,
pembangunan pedesaan) dan atau menguasai pemetaan partisipatif. Di luar kualifikasi tersebut dapat dipertimbangkan jika ada bukti-bukti pengalaman atau hasil
kerja yang mendukung. Koordinator Tim Pemetaan Sosial
harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BRG
atau pihak lain yang ditunjuk. Dalam hal tertentu Fasilitator
Desa dapat menjadi Koordinator Tim Pemetaan Sosial.
b. Dua orang pengumpul data atau enumerator, dengan
kualifikasi SMA atau sederajat. Diutamakan memiliki pengalaman melakukan kegiatan survei sosial dan ekonomi
dan berdomisili di desa atau kecamatan setempat.
c. Satu orang penulis laporan, dengan kualifikasi SMA atau
sarjana dan mempunyai kemampuan menulis dalam Bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan format laporan
yang tertera dalam Lampiran 2.
Pemetaan sosial dilakukan paling sedikit 2 (dua) minggu
dan paling lama 1 (satu) bulan, dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data yaitu:
a. Survei
b. Wawancara mendalam
c. Transek atau pemetaan partisipatif
d. Observasi/pengamatan
e. Diskusi Kelompok
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Bersama dengan pemetaan sosial dilakukan pula pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif dalam Program Desa
Peduli Gambut bertujuan untuk memetakan wilayah desa/
kelurahan dan menentukan areal gambut yang dikelola dan
atau dilindungi oleh warga masyarakat.
Secara umum, pemetaan partisipatif adalah proses membangun informasi kewilayahan melalui proses identifikasi
status dan fungsi ruang yang didasarkan pada kesepahaman antar pihak dan menempatkan masyarakat sebagai
aktor utama.
Sebelum melakukan pemetaan partisipatif, perlu dipastikan terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Adanya kesepakatan maksud dan tujuan melakukan
pemetaan yang jelas dari masyarakat (identifikasi masalah, pemecahan masalah dan perumusan tujuan)
b. Adanya kesepakatan masyarakat atau pihak-pihak
yang terlibat untuk melakukan pemetaan partisipatif
c. Adanya kesepakatan partisipasi dan dukungan masyarakat, seperti penyiapan orang atau kelompok yang
terlibat, dukungan logistik (biaya, tenaga dan waktu),
fasilitas (alat dan fasilitator).
Pemetaan partisipatif dilakukan dalam empat tahap:
a. Persiapan
b. Pelaksanaan
c. Verifikasi
d. Penyerahan peta kepada masyarakat melaui perangkat
desa/kelurahan dan tokoh masyarakat.
Untuk melaksanakan pemetaan partisipatif dilakukan
kegiatan dengan alur sebagai berikut:
a. Pertemuan kampung
b. Membangun pemahaman tentang Pemetaan Partisipatif
c. Penggalian perspektif ruang (informasi dan data
kewilayahan)
d. Kesepakatan simbol, tatanama, jenis informasi
e. Membuat sketsa
f. Plotting data sketsa ke dalam peta citra
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g. Digitasi dan layout peta
h. Perbaikan dan revisi
i. Pengecekan lapangan (ground check)
j. Kesepakatan, pengesahan dan penyerahan peta
k. Penggunaan peta untuk perencanaan pembangunan
desa
Adapun informasi yang perlu masuk ke dalam peta
wilayah desa dan peta wilayah kelola gambut masyarakat,
paling tidak mencakup:
a. Batas wilayah (desa/adat)
b. Tata Guna Lahan secara umum dan secara khusus tata
guna lahan gambut
c. Nama-nama tempat
d. Infrastruktur
e. Bentang alam, sungai, bukit, dan lain-lain
f. Bentuk dan sistem pengelolaan lahan dan sumber daya
alam lain
g. Wilayah gambut yang rawan terbakar, kekeringan dan banjir
Secara ringkas tahapan kegiatan pemetaan partisipatif
ditunjukkan pada Gambar 3.
Gambar 3. Alur Pemetaan Partisipatif
Memperkenalkan ide pemetaan
partisipatif

Membangun kesepakatan
penting di kampung/desa

Perencanaan kegiatan
pemetaan

Pelatihan teknik pemetaan

Rencana tindak lanjut

Pemeriksaan dan pengesahan
peta

Menggambar Peta

Memetakan pengetahuan
lokal/survey pemetaan

Sumber: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), 2005.
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4.3 Pengintegrasian Aspek Perlindungan dan
Pengelolaan Gambut ke dalam Perencanaan
Desa
Salah satu kegiatan penting yang menjamin keberlanjutan program Desa Peduli Gambut adalah mengintegrasikan
aspek perlindungan dan pengelolaan gambut di areal target restorasi gambut ke dalam perencanaan pembangunan
desa. Upaya pengintegrasian ini diperlukan agar perencanaan desa benar-benar selaras dengan kondisi, potensi
dan tantangan lingkungan yang ada, dalam hal ini adalah
areal ekosistem gambut yang terdegradasi. Jika desa mampu membuat perencanaan semacam itu maka selanjutnya
upaya perlindungan dan pengelolaan gambut termasuk
restorasi di dalamnya akan dapat berlanjut dengan menggunakan sumber daya yang ada di desa termasuk penganggaran. Pada akhirnya, perencanaan pembangunan
desa semacam ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan
ketahanan lingkungan, ekonomi dan sosial melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber
daya dari ekosistem gambut dan pengembangan potensi
ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Mengintegrasikan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, termasuk restorasi, ke dalam perencanaan
desa sejalan dengan amanat Pasal 80 ayat (4) UU No. 6
Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan prioritas,
program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan
dasar;
b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber
daya lokal yang tersedia;
c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
untuk kemajuan ekonomi; dan
e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.
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Bagi desa-desa yang ada di dalam KHG atau secara spesifik di dalam areal target restorasi gambut, maka pemeliharaan lingkungan sebagaimana dimaksud huruf b di atas
perlu mencakup perencanaan untuk melindungi, mengelola dan memulihkan ekosistem gambut dengan baik. Hal ini
akan menjadi prasyarat bagi tersedianya lingkungan hidup
yang baik dan sehat, bebas dari bencana asap dan kebakaran. Demikian pula dengan pengelolaan yang baik sesuai dengan fungsinya maka ekosistem gambut akan dapat
digunakan untuk pertanian, perikanan, peternakan terpadu
yang ramah gambut. Di sisi lain, kegiatan ekowisata dan jasa
lingkungan juga akan menjadi sumber pendapatan desa
lainnya. Hal ini hanya dapat diwujudkan jika desa mempunyai perencanaan pembangunan yang baik dan memperhatikan kondisi dan potensi ekosistem gambutnya.
Perencanaan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif. Hasil dari proses perencanaan tersebut adalah dokumen rencana pembangunan
desa yang memasukkan aspek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di desa dan antar desa yang ada
dalam satu Kesatuan Hidrologis Gambut. Rencana ini terwujud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
Mengingat banyak RPJMDes telah dihasilkan ketika kegiatan DPG mulai dijalankan maka yang penting diperhatikan
adalah bagaimana RKPDes dari desa-desa yang berada
di dalam areal target restorasi gambut dapat memuat aspek-aspek perlindungan dan pengelolaan gambut. Namun
demikian, bilamana proses RPJMDes yang baru sedang
berlangsung di desa-desa yang ada dalam target restorasi
gambut maka penting bagi semua pihak yang mendampingi
desa-desa tersebut untuk memastikan agar aspek perlindungan dan pengelolaan gambut terintegrasi juga ke dalam
RPJMDes.
Di bawah ini dijabarkan lebih rinci mengenai tahapan penyusunan RPJMDes dan RKPDes secara umum dan bagaimana upaya pengintegrasian aspek perlindungan dan pengelolaan gambut dapat dilakukan.
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a. Penyusunan RPJM Desa
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat
desa perlu dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Desa.
RPJMDes meliputi perencanaan untuk waktu 6 (enam) tahun dan dijabarkan dalam RKP Desa yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM dan RKP Desa merupakan dokumen perencanaan di Desa. RPJM dan RKP Desa disusun
melalui Musyarawarah Perencanaan Pembangunan Desa
dan selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Desa. Proses penyusunan RPJM Desa perlu memastikan dan menjamin partisipasi seluruh lapisan atau kelompok-kelompok
masyarakat seperti komunitas adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok tani, kelompok masyarakat terdampak, dan lapisan masyarakat termiskin.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, terdapat tujuh tahap dalam menyusun RPJM Desa. Secara
ringkas, tahapan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJMDes) dapat dilihat
pada Tabel 2.
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Tabel 2. Tahapan Peyusunan RPJM Desa
Tahap

Kegiatan

Uraian

1.

Pembentukan Tim Penyusun
RPJM Desa

Anggota Tim Perumus RPJM Desa minimal 7 (tujuh)
atau maksimal 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan keterwakilan kelompok perempuan. Tim
Penyusun RPJM Desa ditetapkan melalui Keputusan
Kepala Desa.

Penyelarasan Arah Kebijakan
Pembangunan Kabupaten/
Kota

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendata dan
memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa. Jika
dalam Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah ada
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut (RPPEG) maka rencana tersebut perlu menjadi acuan.

2.

3.

Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian
dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif
masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi
terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap
kondisi serta dinamika masyarakat desa.
Pengkajian Keadaan Desa meliputi kegiatan: 1)
Penyelarasan data desa; 2) Penggalian gagasan masyarakat dan; 3) Penyusunan laporan hasil pengkajian.

4.

Penyusunan Rencana
Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Desa

Musyawarah Desa diselenggarakan guna menyepakati: i) laporan hasil pengkajian keadaan desa; ii) rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa dan; iii) rencana
prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil
Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara.

5.

Penyusunan Rancangan
RPJM Desa

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan
RPJM Desa berdasarkan berita acara Musyawarah
Desa dan dituangkan dalam format rancangan RPJM
Desa.

6.

Penyusunan Rencana
Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
diselenggarakan oleh Kepala Desa untuk membahas
dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

Penetapan RPJM Desa

Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa
dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa
dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

7.

Sumber: Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
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Dalam penyusunan RPJM Desa di desa-desa gambut,
tahapan penting ada pada tahap kedua dan ketiga, yaitu Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota dan Pengkajian Keadaan Desa.
RPJM Desa perlu perlu selaras dengan agenda pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (jika ada) dan/
atau Rencana Restorasi Ekosistem Gambut (jika desa masuk dalam wilayah target restorasi gambut). Penyelarasan
kebijakan pembangunan ini sangat diperlukan agar program pembangunan dan perlindungan ekosistem gambut
dapat menjawab kebutuhan dan mencapai tujuan pembangunan desa-desa gambut itu sendiri.
Perencanaan yang baik membutuhkan penggambaran
atau pengkajian keadaan desa secara menyeluruh, objektif dan partisipatif. Untuk memperkaya Pengkajian
Keadaan Desa ini maka hasil pemetaan sosial dan pemetaan partisipatif sebagaimana dijelaskan pada sub bab
4.2 merupakan salah satu materi rujukan. Pemetaan sosial
dan pemetaan partisipatif yang dituangkan ke dalam profil
desa itu menyediakan data sosial, ekonomi dan lingkungan terkini di desa. Dari hasil pemetaan sosial diperoleh
data dan informasi, setidaknya, mengenai:
(i) Kondisi biofisik ekosistem gambut di desa saat ini termasuk areal gambut yang rawan terbakar, kekeringan
dan banjir;
(ii) Kesejarahan masyarakat, kondisi sosial, ekonomi, bu
daya dan sistem pemerintahan/politik masyarakat se
tempat;
(iii) Kelembagaan sosial dan ekonomi serta potensi
ekonomi yang telah dan dapat dikembangkan dari
sumber daya yang berasal dari ekosistem gambut;
(iv) Status penguasaan lahan dan legalitas areal gambut
yang dikelola masyarakat;
(v) Pemetaan kepentingan para pihak khususnya kelompok masyarakat rentan, kelompok masyarakat miskin
dan kelompok terdampak akibat kerusakan ekosistem
gambut;
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(vi) Program dan kegiatan pembangunan oleh beberapa
instansi pemerintah dari semua tingkatan dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat atau kemitraan dengan perusahaan yang telah dan sedang berjalan dan
dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan
lingkungan ekosistem gambut dan ketahanan sosial
dan ekonomi desa secara keseluruhan.
Hal yang perlu menjadi catatan, seluruh kegiatan pengkajian keadaan desa haruslah menciptakan suasana
yang bebas, terbuka dan nyaman dalam menyuarakan
pendapat bagi setiap kelompok masyarakat khususnya
kelompok masyarakat rentan, terdampak dan miskin. Dengan demikian, jika diperlukan proses diskusi kelompok
dapat dilakukan secara terpisah berdasarkan pembagian
kelompok seperti umur, gender, tingkat kesejahteraan dan
sebagainya.
Pengkajian keadaan desa ini dilakukan oleh Tim Penyusun
RPJM Desa, baik sendiri maupun bersama fasilitator atau
LSM pendamping. Beberapa instrumen atau alat pengkajian partisipatif yang dapat digunakan dalam pengkajian
Desa Peduli Gambut antara lain:
(i) Pembuatan peta sketsa desa. Peta sketsa desa digunakan untuk menggali informasi umum mengenai
jenis dan sebaran penguasaan sumber daya alam
dan ekosistem gambut yang ada di desa, tata guna
lahan, status hukum wilayah kelola masyarakat, dan
lokasi potensi rawan kebakaran hutan dan lahan gambut dan lokasi prioritas restorasi gambut.
(ii) Kalender musim. Kalender musim digunakan untuk
memahami siklus iklim mikro (musim kemarau dan
hujan), siklus tanam dan penen, pola pemanfaatan
lahan dan ekosistem gambut, kearifan lokal dan teknologi yang digunakan, potensi hasil panen, pembagian peran perempuan dan laki-laki dalam aktivitas produksi, dan sebagainya.
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(iii) Ranking kesejahteraan. Penyusunan ranking kesejahteraan ini diperlukan untuk memperoleh indikator penting yang menentukan derajat kesejahteraan
masyarakat desa, permasalahan ekonomi yang dihadapi, dan sebaran penduduk miskin di desa. Indikator kesejahteraan tidak hanya mencakup ukuran
materi (ekonomi) namun mencakup sosial psikologis dan lingkungan.
(iv) Diagram venn. Adalah metode untuk mengidentifikasi dan mengiventarisir kelembagaan dan organisasi yang ada di desa, pola hubungan dan interaksi lembaga dengan masyarakat, serta permasalahan kelembagaan yang ada di desa.
(v) Bagan alir pemasaran/rantai pasar. Bagan alir digunakan untuk menggali informasi seputar proses pasca panen, jalur distribusi/pemasaran hasil panen,
pemetaan aktor yang berperan atau terlibat dalam
proses pemasaran atau di dalam rantai pemasaran
dan permasalahan dan potensi yang dapat dikem
bangkan dalam pemasaran.
Selain metode partisipatif yang telah disebutkan sebelumnya, proses pengkajian keadaan desa dapat dilengkapi
dengan proses wawancara rumah tangga terpilih atau
survey.
Adapun data desa yang dihasilkan merupakan gambaran
menyeluruh mengenai permasalahan dan potensi di desa
yang meliputi:
(i) Sumber daya alam dan ekosistem gambut; data ini
berupa jenis, jumlah dan luasan potensi sumber
daya alam dan ekosistem gambut yang tersedia di
desa, tata guna lahan, pola pemanfaatan lahan dan
ekosistem gambut
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(ii) Sumber daya manusia; tingkat pendidikan pen
duduk, jumlah tenaga kerja pertanian berdasarkan
penggolongan usia dan gender, tenaga medis termasuk tenaga medis tradisional, dan tenaga pendidik/pengajar
(iii) Sumber dana; potensi sumber dana yang dapat
dimanfaatkan dalam pembangunan dan restorasi
ekosistem gambut
(iv) Kelembagaan; kelembagaan formal dan informal,
kelembagaan pengelola sumber daya alam dan
ekosistem gambut, kelembagaan agama, sosial,
politik dan ekonomi
(v) Sarana prasarana fisik dan sosial; ketersediaan sa
rana dan prasarana produksi dan distribusi hasil
pertanian, prasarana umum, tempat ibadah, balai
pertemuan dan sebagainya
(vi) Kearifan lokal, inovasi dan teknologi, yang meliputi
jenis kearifan lokal yang masih bertahan, potensi
inovasi dan teknologi tepat guna yang dapat dikem
bangkan
(vii) Permasalahan di desa yang dihadapi: kemiskinan,
ketimpangan akses layanan publik, kesehatan ibu
dan anak, produksi, pemasaran, konflik tata batas
dan sumber daya alam, pengelolaan, pemanfaatan
dan perlindungan ekosistem gambut dan sebagainya.
Semua hal berkaitan dengan instrumen dan metode di atas
dapat terpenuhi jika pemetaan partisipatif sebagaimana dipaparkan pada sub bab 4.2 telah dilakukan. Pedoman teknis
pelaksanaan pemetaan sosial dapat dilihat Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor P.6/KB BRG-SB/12/2016
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial
dalam Restorasi Gambut.
b. Pengintegrasian aspek perlindungan dan pengelolaan
gambut ke dalam penyusunan RKP Desa
Rencana Kerja Pemerintah Desa atau disingkat RKP Desa
merupakan penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu satu
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tahun. Sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini, penyusunan RKP Desa ini menjadi bagian penting dalam kegiatan
Desa Peduli Gambut. Hal ini disebabkan telah banyaknya
RPJM Desa yang telah dihasilkan sebelum kegiatan DPG
dilaksanakan. Oleh sebab itu maka RKP Desa akan menjadi
instrumen perencanaan penting yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan restorasi gambut ke dalam
dokumen perencanaan desa.
RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan
pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Sama seperti RPJM Desa, RKP Desa ditetapkan dengan
peraturan desa dan merupakan dokumen perencanaan di
tingkat desa. Secara ringkas, tahapan penyusunan RKP
Desa dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Tahap Penyusunan RKP Desa
Tahap
1

Kegiatan
Penyusunan perencanaan
pembangunan Desa melalui
musyawarah Desa

Uraian
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelengarakan Musyawarah Desa untuk melakukan:
a) mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
b) menyepakati hasil pencermatan ulang
dokumen RPJM Desa; dan
c) membentuk tim verifikasi sesuai dengan
jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
Terkait dengan pembahasan aspek perlindungan dan pengelolaan gambut, sangat disarankan untuk diadakan pertemuan pendahuluan sebelum musyawarah desa dilakukan. Pertemuan
itu dapat berupa Lokakaya Perencanaan atau
pertemuan-pertemuan sejenis. Tujuannya adalah untuk menemukenali permasalahan terkait
pengelolaan gambut dan membahas kebutuhan
warga desa yang penting untuk dapat memanfaatkan dan melindungi gambut, sejalan dengan
rencana restorasi gambut dan atau rencana
perlindungan dan pengelolaan gambut secara
umum, di wilayah desa tersebut.
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2

Pembentukan tim penyusun
RKP Desa

Anggota Tim Perumus RKP Desa minimal 7 (tujuh) atau maksimal 11 (sebelas) orang dengan
mengikutsertakan keterwakilan kelompok perempuan. Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Desa.

3

Pencermatan pagu indikatif
desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa

Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan
pagu indikatif Desa dan penyelarasan rencana
program/kegiatan yang masuk ke Desa.

4

Pencermatan ulang dokumen
RPJM Desa

Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala
prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan
Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM
Desa.

5

Penyusunan rancangan RKP
Desa

Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan
pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.Sangat disaranka agar aspek perlindungan
dan pengelolaan gambut tercermin dalam daftar
usulan ini.

6

Penyusunan RKP Desa melalui
musyawarah perencanaan
pembangunan Desa

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa yang diadakan
untuk membahas dan menyepakati rancangan
RKP Desa.

7

Penetapan RKP Desa

Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

8

Perubahan RKP Desa

RKP Desa dapat diubah dalam kondisi sebagai
berikut:
1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana
alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/
atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

9

Pengajuan daftar usulan RKP
Desa

Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP
Desa
Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 31
Desember tahun berjalan. Selanjutnya, Bupati/
Walikota menginformasikan kepada pemerintah
Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan
RKP Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya atau pasca diselenggarakannya
musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

Sumber: disadur dari Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
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Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memastikan terintegrasinya aspek perlindungan dan pengelolaan gambut ke dalam perencanaan desa adalah serial lokakarya
perencanaan desa. Lokakarya dilaksanakan sedikitnya
dua kali dalam setahun. Hasil lokakarya memberikan
input dalam penyusunan RKP Desa tahun selanjutnya.
Pelaksanaan kegiatan lokakarya perencanaan dilaksanakan melalui pertemuan di tingkat desa dengan
melibatkan unsur pemerintahan desa (Kepala Desa,
aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa),
tokoh agama, tetua adat, tokoh masyarakat, kelompok
masyarakat, kelompok perempuan dan pemuda serta
para pihak lainnya yang berkepentingan terhadap pembangunan desa dan pelaksanaan restorasi gambut di
tingkat desa. Sangat disarankan untuk menghadirkan
pula perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah yang
terkait.
Dari kegiatan lokakarya paling tidak dihasilkan:
(i) Rumusan arah kebijakan pembangunan desa dan
restorasi gambut berbasis desa
(ii) Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembi
naan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta restorasi gambut berbasis
desa tahun selanjutnya berdasarkan hasil pemetaan sosial dan pengkajian keadaan desa
(iii) Luas areal bergambut yang dilindungi desa
(iv) Sinkronisasi program pembangunan desa dan
agenda restorasi gambut di tingkat desa dan
antar desa
Hasil lokakarya desa diperdalam dan dibahas kembali
dalam Musyawarah Desa sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Desa dan pengalokasikan
dana desa. Penggunaan dana desa untuk kepentingan restorasi gambut mengacu pada Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai penetapan prioritas penggunaan dana
desa yang diterbitkan setiap tahun.
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4.4 Pembentukan Kawasan Perdesaan Gambut
Selain di tingkat desa, perlindungan, pemanfaatan dan pemulihan (restorasi) ekosistem gambut perlu dilaksanakan melalui
pendekatan kawasan, hamparan ekosistem gambut atau
dalam wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG). Dalam
pendekatan restorasi gambut berbasis kawasan dibutuhkan
perencanaan dan kerjasama antar desa dalam satuan Kawasan Perdesaan Gambut (KPG). Penataan ruang Kawasan
Perdesaan Gambut disusun dalam satu dokumen perencanaan tata ruang Kawasan Perdesaan (KP).
Pengusulan Kawasan Perdesaan dapat dilakukan melalui
dua jalur. Pertama, inisiatif/prakarsa berasal dari beberapa
desa. Pengusulan tersebut dapat didampingi oleh pihak lain
(pendamping dan/atau lembaga pendukung). Kedua, inisiatif
pengusulan diprakarsai oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa. Inisiatif tersebut harus
disosialisasikan ke tingkat kecamatan dan desa-desa terkait,
baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sendiri maupun didampingi oleh pihak lain.
Pembentukan KPG harus dilakukan secara partisipatif, dalam
arti terdapat pelibatan penuh masyarakat/pemerintah desa
pada setiap prosesnya.
Pelibatan masyarakat/
pemerintah desa mencakup: (a) memberikan/
menerima
informasi
sekaligus terlibat dalam
tim penyusunan penataan ruang desa dan/atau
Kawasan
Perdesaan;
(b) menfasilitasi musyawarah dan pertemuan
dalam proses penataan
ruang Kawasan Perdesaan; dan (c) terlibat
dalam pengembangan
dan penanganan konflik
terkait penataan ruang
Kawasan Perdesaan.

Kawasan Perdesaan Gambut
Kawasan Perdesaan Gambut
(KPG) adalah kawasan yang
mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya alam, perlindungan dan pengelolaan ekosistem
gambut, dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi
berbasis paludikultur lahan/rawa
gambut.
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Kerjasama antara desa dalam Kawasan Perdesaan
Gambut bertujuan untuk dua hal. Yang pertama adalah
untuk merumuskan dan menyelenggarakan kerjasama
perlindungan gambut antar desa yang ada dalam satu
KHG. Yang kedua adalah terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi terpadu antar desa yang dapat mengungkit kemajuan perekonomian desa-desa lainnya.
Pusat pertumbuhan antar desa perlu direncanakan dan
difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi ekosistem gambut yang dapat dikembangkan sebagai produk unggulan.
Adapun karakteristik wilayah yang dapat dibentuk
menjadi satu Kawasan Perdesaan Gambut (KPG) adalah sebagai berikut:
a. Desa-desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan
yang sama terdapat dalam satu hamparan yang saling
berbatasan di dalam satu wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut;
b. Secara administratif desa-desa dalam kawasan dapat
lintas kecamatan tetapi masih dalam satu wilayah
Kabupaten/Kota yang sama;
c. Desa-desa dalam satu kawasan yang sama mempunyai kegiatan utama pertanian (pertanian lahan gambut/basah, perkebunan, kehutanan, kerajinan dan
sebagainya), termasuk pengelolaan sumber daya
alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi;
d. Jika desa-desa merupakan pulau/kepulauan maka
desa-desa tersebut membentuk kawasan perdesaan
kepulauan berdasarkan ekosistem perairan yang
sama.
Pendanaan pelaksanaan pembangunan KPG dapat
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN); Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota; Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan/atau
sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
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Secara umum, alur pembentukan dan penyelenggaraan KPG dapat
dilihat pada bagan alur di bawah ini (Gambar 4).

Gambar
Pembentukan
Kawasan
Perdesaan
Gambut
Gambar4.4.Alur
Alur Pembentukan
Kawasan
Perdesaan
Gambut
Alur Pembentukan dan Penyelenggaraan Kawasan Perdesaan Gambut (KPG)
Desa
(Desa Peduli Gambut)

Antar Desa
(Kawasan/KHG)

Kabupaten/Kota

Pengkajian Keadaan dan
Potensi Desa Peduli Gambut

RPPEG
Kabupaten/Kota
dan/atau RREG

Perencanaan Pembangunan
dan Restorasi Berbasis Desa

RTRW
Kabupaten/Kota

RPJM dan RKP
Desa

RPJMD
Kabupaten/Kota

Penetapan dan Perencanaan

Pengusulan

Lokakarya pembentukan
Kawasan Perdesaan Gambut

Pelaksanaan

Pengusulan KPG

Penataan tata batas desa dan
Penyusunan Tata Ruang
Kawasan Perdesaan

Penetapan Kawasan
Perdesaan Gambut (KPG)
(Peraturan Bupati/Walikota)

Resolusi konflik

Pembentukan Tim Koordinasi
Pembentukan Kawasan
Perdesaan (TKPKP)

Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

Peningkatan kapasitas,
fasilitasi, pendampingan

Pemantauan dan Evaluasi

Kesepakatan
antar desa (BKAD)

Penyusunan Rencana
Pembangunan KPG 5 Tahun
(Peraturan Bupati/Walikota)
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kerjasama antar desa

Pelaksanaan Pembangunan dan Restorasi Gambut
Berbasis Desa dan Kawasan
(Pembasahan, Penanaman, dan Pemberdayaan)
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4.5 Penguatan Kelembagaan
Ada dua kegiatan yang didorong dalam hal penguatan kelembagaan untuk mendukung restorasi
gambut. Pertama adalah pembentukan peraturan
di desa/kampung terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan gambut. Yang kedua adalah pembentukan kelompok masyarakat untuk mendukung
restorasi gambut.
a. Peraturan di Desa/Kampung
Berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peraturan yang ada di desa/kampung meliputi:
(i) Peraturan Desa/Kampung yaitu peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa/Kampung setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa (BPD)
(ii) Peraturan Bersama Kepala Desa/Kampung
adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua
atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur
(iii) Peraturan Kepala Desa/Kampung adalah
peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
dan bersifat mengatur.
Semua jenis peraturan itu dapat digunakan untuk kepentingan perlindungan dan pengelolaan
gambut di tingkat desa/kampung. Peraturan
Desa atau Peraturan Kampung untuk melindungi dan mengelola gambut dengan baik dapat
dibuat dengan merumuskan ketentuan-ketentuan berikut dalam materi muatan Peraturan Desa/
Kampung:
(i) Inventarisasi dan pemetaan wilayah desa
yang bergambut baik yang telah dikelola masyarakat atau belum.
(ii) Inventarisasi potensi ekonomi yang berasal
dari ekosistem gambut
(iii) Inventarisasi areal rawan terbakar, banjir,
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kekeringan dan/atau konflik dalam ekosistem
gambut di wilayah desa/kampung
(iv) Rencana perlindungan gambut yang terinte
grasi dengan RPJM Des atau RKP Des
(v) Kegiatan-kegiatan perlindungan dan pengelolaan gambut yang baik, termasuk pemulihan ekosistem gambut yang rusak misalnya dengan restorasi hidrologi, revegetasi
(penanaman kembali) dan upaya revitalisasi
ekonomi masyarakat.
(vi) Pembentukan kelompok masyarakat untuk
melindungi gambut
(vii) Kerja sama dengan pihak lain di luar desa
(viii) Kerja sama antar desa yang dimungkinkan
(ix) Mekanisme penyelesaian konflik antara warga masyarakat terkait pengelolaan gambut
(x) Sumber-sumber pendanaan yang diperbolehkan untuk perlindungan dan pengelolaan gambut.
Terkait kerja sama ekonomi atau kerja sama untuk
perlindungan dan pengelolaan gambut antara
desa dapat dibuat peraturan bersama kepala
desa/kampung. Di dalamnya memuat antara lain
bentuk-bentuk kerja sama, pembagian tanggung
jawab, mekanisme pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasinya. Termasuk ke dalam kerja
sama ini adalah tentang pendanaan.
Untuk pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Desa/
Kampung dan Peraturan Bersama Kepala Desa/
Kampung dapat dibuat Peraturan Kepala Desa/
Kampung. Salah satu contohnya adalah Peraturan Kepala Desa mengenai tata cara pembentukan kelompok masyarakat dan insentif untuk pengurus kelompok/warga yang melakukan
patroli kebakaran gambut dan pemadamannya.
Penjelasan lebih rinci mengenai pembentukan
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peraturan ini dapat dilihat pada Pedoman Teknis
Penyusunan Peraturan di Desa untuk Perlindungan, Pengelolaan dan Restorasi Ekosistem Gambut yang dibuat oleh BRG.
b. Kelompok Masyarakat Peduli Gambut
Untuk menggalang partisipasi efektif dari masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan
ekosistem gambut dapat dibentuk kelompok
masyarakat. Kelompok ini secara umum dapat
dinamakan Kelompok Masyarakat Peduli Gambut. Namun, dapat juga menggunakan nama lain
sepanjang tujuannya serupa, misalnya Kelompok Masyarakat Peduli Sekat Kanal. Kelompok
Masyarakat ini sebaiknya dibentuk oleh Kepala
Desa melalui musyawarah dengan warga dan
disaksikan oleh BPD atau dapat dibentuk atas
inisiatif warga dengan persetujuan kepala desa.
Dalam menjalankan kegiatannya Kelompok Masyarakat dapat bekerja sama atau mendapat bantuan dana dan atau bantuan teknis dari pihak lain
atas persetujuan Kepala Desa.
Kelompok Masyarakat ini menjalan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan upaya pemulihan
gambut seperti restorasi hidrologis, revegetasi
atau revitalisasi ekonomi. Keanggotaan Kelompok Masyarakat sebaiknya memasukkan unsur
pemuda dan perempuan. Dalam menjalankan
tugasnya, Kelompok Masyarakat harus bersifat
terbuka, partisipatif, transparan dan bertanggung jawab. Pengurus Kelompok menyampaikan
laporan kegiatan termasuk laporan keuangan kepada warga melalui Pemerintah Desa. Kelompok
Masyarakat ini dapat menjadi penerima bantuan
swakelola dalam kegiatan restorasi gambut. Untuk tujuan ini terdapat kriteria dan tata cara pembentukan kelompok yang ditetapkan BRG.

60

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT

4. 6 Peningkatan Kapasitas Masyarakat untuk
Inovasi Pengetahuan Lokal dan Teknologi
Tepat Guna
Masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar ekosistem gambut memiliki kekayaan pengetahuan
dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem
gambut. Namun tidak bisa dipungkiri, pengetahuan
masyarakat harus berhadapan dengan kondisi
penurunan kualitas (degradasi) ekosistem gambut
akibat praktek-praktek pengelolaan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan. Terjadinya perubahan
kondisi fisik ekosistem gambut turut melahirkan
inovasi lokal atau praktek-praktek cerdas dari masyarakat dalam mengelola ekosistem gambut.
Kegiatan restorasi ekosistem gambut berbasis
desa dan kawasan perlu memastikan agar pengetahuan dan inovasi lokal dapat terintegrasi ke
dalam program Desa Peduli Gambut (DPG). Untuk itu, pelaksanaan program DPG perlu menggali
pengetahuan lokal yang selama ini dipraktekkan
masyarakat setempat.
Pengetahuan lokal masyarakat, misalnya, dapat
terlihat dari cara mereka menentukan tipe lahan di
kawasan gambut yang cocok untuk beragam komoditas yang mereka budidayakan. Untuk mengetahui layak tidaknya suatu lahan di kawasan gambut
bagi budidaya, mereka mengenali terlebih dahulu
kedalaman lumpur, bau tanah, dan tipe vegetasi
yang tumbuh di permukaan lahan sebagai indikator untuk menentukan kesesuaian lahan. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk menentukan
Preferensi petani terhadap komoditi ternyata berbeda-beda di setiap daerah dan juga mungkin berbeda di kelompok etnik yang berbeda pula. Peran
terpenting dari informasi ini adalah agar kita tidak
berasumsi bahwa masyarakat memiliki interes dan
ketertarikan yang sama dalam budidaya pertanian/
perikanan/peternakan yang akan dikembangkan di
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lahan gambut.
Berbeda dengan kebanyakan asumi selama ini,
ternyata ada masyarakat yang mempraktekkan
penyiapan lahan tanpa membakar. Pengetahuan
ini dipraktekkan oleh masyarakat Dayak di salah
satu desa di Palangkaraya. Masyarakat ini memiliki sistem untuk menggunakan mulsa dari vegetasi
asli di lahan gambut ketika menanam berbagai komoditas unggulan mereka seperti semangka, timun
suri, dan labu. Pembuatan mulsa ini bertujuan agar
tanaman pertanian tidak bersentuhan dengan lahan gambut yang basah yang dapat mengakibatkan
membusuknya komoditi yang ditanam. Informasi
ini menunjukkan bahwa masyarakat mungkin saja
memiliki variasi pengetahuan tentang teknik pengelolahan lahan yang mungkin berguna untuk mendukung kegiatan restorasi gambut.
Masyarakat yang hidup di sekitar ekosistem gambut memiliki kekayaan pengetahuan yang berpotensi untuk mendukung kegiatan restorasi gambut.
Oleh karena itu semua pihak yang berkepentingan
dalam kegiatan restorasi gambut perlu memastikan
agar pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat
dapat diintegrasikan ke dalam program kerjanya.
Untuk itu, langkah pertama yang perlu dilakukan
untuk mendukung program desa peduli gambut
adalah menggali berbagai pengetahuan lokal yang
selama ini dipraktekkan masyarakat setempat.
Pengumpulan informasi ini antar lain berkaitan dengan berbagai pengetahuan tentang hal-hal sebagai
berikut:
a. Sistem klasifikasi dan zonasi lahan yang dip
raktekkan masyarakat untuk menentukan kesusaian wilayah untuk budidaya pertanian dan
kegiatan lainnya.
b. Jenis-jenis tumbuhan lokal yang memiliki fungsi penting dalam pertanian dan penghidupan
masyarakat.
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c. Berbagai praktek persiapan lahan yang turun
menurun telah dipraktekan termasuk modifikasi
dan perubahannya
d. Berbagai sistem pengaturan tata air yang telah
turun menurun mereka praktekan
e. Berbagai praktek penanganan kebakaran yang
dilakukan masyarakat
f. Berbagai tempat-tempat yang dianggap penting
dalam kehidupan masyarakat (misalnya daerah
yang dianggap keramat, tabu, tempat ritual keagamaan setempat, dll)
g. Berbagai norma dan tradisi yang secara turun
temurun dipraktekkan terkait dengan penghormatan, pemanfaatan dan pengelolaan alam
Dalam proses penggalian pengetahuan lokal ini
penting untuk diperhatikan aspek gender terkait dengan pengetahuan ini. Terutama karena tidak jarang
perempuan dan laki-laki berbeda dalam perannya
dalam sistem penguasaan lahan dan pemilihan jenis-jenis komoditi yang menjadi target dari budidaya
dan pemanfaatan. Dengan berbasis pengetahuan
lokal yang dimiliki masyarakat, lakukan proses yang
partisipatif untuk mendukung keikutsertaan mereka
dalam merancang program dan aksi konkrit yang
akan dilakukan di wilayah desa mereka.
Hal yang perlu diingat adalah ini tidak berarti terlarang sama sekali untuk mengintroduksi pengetahuan
baru dalam masyarakat. Tidak tertutup untuk melakukan modifikasi dan pembaharuan pengetahuan dan
teknologi sepanjang dilakukan melalui proses dialog
dengan masyarakat dimana mereka memiliki peran
sentral dalam menentukan pilihan ini.
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Pesan terpenting yang ingin ditekankan di sini adalah
jangan abaikan peran sentral dari pengetahuan lokal
yang dipraktekkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ketika menentukan strategi dan teknologi yang akan digunakan untuk merestorasi gambut.
Melihat kekayaan pengetahuan lokal itu maka dalam
Program Desa Peduli Gambut perlu dilakukan kegiatan
peningkatan kapasitas seperti halnya pelatihan. Pelatihan yang dapat dilakukan misalnya, namun tidak terbatas pada, pengolahan kerajinan berbasis pada sumber
daya di lahan gambut, pengolahan lahan tanpa bakar,
pelatihan pertanian alami terintegrasi, pelatihan pengolahan hasil produksi di lahan gambut, dan sebagainya.
Selain bersandar pada kekayaan pengetahuan dan
inovasi yang merupakan hasil dari proses belajar keseharian masyarakat dalam mengelola ekosistem lahan
gambut, restorasi gambut berbasis desa dan kawasan
membutuhkan intervensi teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna dalam pelaksanaan restorasi gambut sebaiknya merupakan teknologi yang diperoleh dari hasil
integrasi antara pengetahuan lokal dan sains.
Beragamnya tawaran teknologi restorasi ekosistem
gambut di pedesaan, diperlukan pemilihan teknologi
tepat guna yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya,
ekonomi dan lingkungan/ekologi masyarakat itu sendiri.
Mulai dari Skala Kecil
Pengenalan teknologi tepat guna
restorasi gambut perlu dilakukan uji
coba dalam skala kecil. Hal ini akan
menguntungkan atau mengurangi
dampak resiko kegagalan baik bagi
program itu sendiri. Hal yang terpenting, uji coba teknologi bukan sebagai
sarana promosi melainkan sebagai
wadah belajar masyarakat bagaimana
mengembangkan inovasi dan semangat masyarakat itu sendiri.
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Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan
dalam pemilihan teknologi tepat guna restorasi gambut
yakni:
a. Memenuhi atau menjawab kebutuhan riil masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut.
b. Dapat meningkatkan hasil produksi dan/atau mengurangi biaya produksi dalam pengelolaan ekosistem gambut.
c. Sesuai dengan karakteristik bio-fisik, tata guna
lahan dan pola pertanian masyarakat pada ekosistem gambut di desa
d. Mendayagunakan sumber daya yang tersedia di
desa secara optimal
e. Lebih berorientasi pada padat karya, bukan padat
modal
f. Mudah dipahami dan diajarkan serta diterapkan
secara luas di tingkat petani atau antar masyarakat
setempat
g. Penerapan teknologi aman bagi lingkungan sekitar
dan keberlanjutan ekosistem gambut di desa
h. Menimbulkan semangat bagi masyarakat dalam
mengembangkan inovasi dan pengetahuan dalam
pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut
yang ada di desa
Pengakuan dan perlindungan terhadap pengetahuan
lokal dapat diberikan Pemerintah dan pemerintah daerah dengan menggunakan mekanisme yang telah diatur
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup. Di dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa
pengetahuan tradisional adalah bagian dari kearifan lokal yang merupakan substansi pengetahuan dari hasil
kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari Masyarakat
Hukum Adat dan masyarakat setempat. Pengetahuan
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tradisional mencakup cara hidup secara tradisi, baik
yang tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan
dari satu generasi ke generasi berikutnya terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara itu,
kearifan lokal didefinisikan oleh Peraturan itu sebagai
nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara
lestari.
Peraturan Menteri ini memberikan dasar bagi pengakuan wilayah kearifan lokal dan para pengampu kearifan lokalnya. Wilayah kearifan lokal merupakan wilayah
tertentu baik berupa daratan dan/atau perairan serta
sumber daya alam yang ada di atasnya, dengan batas-batas tertentu di mana pemanfaatan kearifan lokal
dan pengetahuan tradisional dilaksanakan secara turun
termurun dan berkelanjutan. Adapun pengampu kearifan lokal ini dapat berupa masyarakat hukum adat atau
masyarakat setempat.
Pengakuan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional
dilakukan melalui tahap inventarisasi, verifikasi, validasi
dan penetapan. Inventarisasi pada dasarnya dilakukan
oleh pengampu kearifan lokal. Jika hal ini tidak dapat
dilakukan maka Pemerintah atau pemerintah daerah
dapat melakukannya dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan dunia usaha. Terhadap hasil inventarisasi yang telah didaftarkan dilakukan verifikasi dan
validasi. Jika tidak terdapat keberatan maka Pemerintah
atau pemerintah daerah melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal. Namun jika ada
keberatan maka dilakukan mediasi terlebih dahulu.
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4. 7 Pemberdayaan Ekonomi
Restorasi gambut tidak dapat hanya fokus pada
pemulihan fisik dari areal gambut yang sudah
terbakar. Agar dapat memulihkan kondisi fisik
lingkungan, maka masyarakat perlu pula diberi pilihan dalam pengelolaan lahan dan sumber daya
alam yang ramah terhadap gambut. Untuk itu, upaya-upaya pemberdayaan ekonomi yang dapat
memulihkan, atau setidaknya mengkompensasi,
kemampuan ekonomi masyarakat yang harus berubah dari praktek-praktek yang tidak ramah gambut menjadi ramah gambut, perlu ditemukan dan
dikembangkan.

Gambar 5. Alur pelatihan
keterampilan masyarakat

Upaya-upaya pemberdayaan ekonomi tersebut
dapat dilakukan, antara lain, melalui pelatihan
yang terkait dengan keterampilan masyarakat,
pengembangan kapasitas kelompok masyarakat
khususnya berkaitan dengan tata kelola organisasi dan pengelolaan keuangan dan pembentukan
Badan Usaha Milik Desa/Kampung atau Badan
Usaha Milik Antara Desa/Kampung
a. Pelatihan-pelatihan keterampilan masyarakat
Untuk menjadikan kegiatan pemberdayaan
ekonomi masyarakat dapat berkontribusi
pada pemulihan ekosistem gambut maka
perlu keterampilan yang sesuai bagi masyarakat Desa tersebut. Keterampilan yang
diperkuat dan ditingkatkan sedapat mungkin berkaitan dengan potensi ekonomi desa
dan dari ekosistem gambutnya. Identifikasi
potensi ini dapat dimulai dengan mengenali jenis-jenis bahan baku yang tersedia dan
keberlangsungan pasokan bahan tersebut.
Beberapa jenis-jenis bahan baku ramah terhadap gambut dan memiliki potensi ekonomi
misalnya kopi liberika, sagu, nanas, jagung,
purun, kayu gelam, ikan air tawar, pandan,
dan lain-lain.
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b. Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat
Dalam rangka pengembangan kapasitas kelompok masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi,
selain pelatihan keterampilan untuk menghasilkan
produk-produk ekonomi, dibutuhkan pula keahlian pendukung seperti pengelolaan keuangan atau
pengelolaan lembaga. Pengembangan kapasitas
ini diperlukan untuk membuat kelompok masyarakat
mampu mengelola sumber daya yang ada padanya
dan menggunakannya dengan efektif dan efisien.
Beberapa pelatihan yang dapat mendukung pengembangan kapasitas tersebut adalah:
(i) Pengelolaan keuangan lembaga yang meliputi
penyusunan anggaran, pencatatan pemakaian
anggaran dan penyusunan laporan keuangan.
(ii) Pengelolaan lembaga yang meliputi manajemen sumber daya manusia dan penguatan
struktur dan mekanisme lembaga.
(iii) Pengelolaan keuangan negara dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui
mekanisme swakelola. Sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, kelompok masyarakat
dimungkinkan untuk menjadi pihak yang menyediakan barang dan jasa dengan menggunakan APBN. Untuk itu, akan sangat dibutuhkan pelatihan swakelola bagi kelompok masyarakat tersebut.
c. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik
Kampung (di Papua) merupakan salah satu wadah
pengembangan usaha perekonomian masyarakat
desa yang bersifat kolekftif. Lahirnya BUMDesa
sendiri dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan ekonomi atau pelayanan yang dikelola oleh
Desa (lihat Pasal 2 Permen Desa dan PDT No. 5 ta68
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hun 2015). Pendirian BUMDesa sendiri ditujukan antara lain untuk meningkatkan perekonomian desa,
mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha
masyarakat desa, menciptakan peluang pasar, dan
membuka lapangan kerja. Semua hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan peningkatan masyarakat
desa dan Pendapatan Asli Desa dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa sendiri.
Dalam konteks Program Desa Peduli Gambut, BRG
memandang penting pembentukan BUMDesa sebagai langkah yang tidak saja untuk menghidupkan
perekonomian masyarakat desa namun juga membuka pilihan pemberdayaan ekonomi yang memulihkan
dan ramah terhadap pengelolaan gambut. Dalam
program DPG, desa didorong untuk mengidentifikasi potensi ekonominya dan mengembangkan bentuk-bentuk kerja sama baik di antara kelompok masyarakatnya sendiri maupun kerja sama antar Desa.
Dengan teridentifikasinya potensi tersebut, maka
BUMDesa dapat menjadi wadah untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi sumber-sumber
penghasilan yang dapat dinikmati oleh masyarakat
Desa.
Terkait dengan kerja sama ekonomi antara desa,
pembentukan dan penguatan Badan Usaha Antar
Desa atau Kampung juga menjadi kegiatan strategis
lainnya. Namun, hal ini hanya dapat terwujud efektif
jika Badan Usaha di tiap desa sudah kuat. Prosedur
pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik (Antar) Desa/Kampung mengacu pada peraturan
dan pedoman yang diterbitkan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Jika BUMDesa dapat dibentuk di desa-desa maka
untuk kelurahan diperlukan model pengembangan
kelembagaan ekonomi yang lain. Koperasi atau
Kelompok Usaha Bersama misalnya adalah pilihan
kelemnbagaan yang perlu diperhatikan pula.
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4.8 Resolusi Konflik
Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam,
termasuk yang ada dalam ekosistem gambut, tidak
jarang menjadi sumber konflik. Konflik dapat terjadi
pada berbagai pihak, dengam berbagai sebab dan
bentuk. Konflik misalnya dapat terjadi antar warga
desa/kelurahan, konlik antara warga dengan orang
di luar desa, konflik antar desa, konflik antara warga
dengan perusahaan atau instansi pemerintah atau
pengelola proyek pemerintah.
Konflik menyebabkan disfungsi dalam kehidupan
bermasyarakat. Pada gilirannya, konflik menjauhkan
masyarakat dari peningkatan kesejahteraan. Menemukenali konflik dan upaya untuk menyelesaikannya adalah keniscayaan. Penyelesaian (resolusi)
konflik yang berkaitan dengan lahan dan sumber
daya alam tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan akar
sejarah konflik yang juga panjang.
Sebelum menelaah lebih jauh, kita perlu membedakan terlebih dahulu antara konflik dengan sengketa. Sengketa merupakan perselisihan antara orang
perseorangan, badan hukum atau lembaga yang
tidak memiliki dampak luas secara sosial politik.
Sedangkan, konflik adalah perlisihan antara orang
perseorangan, kelompok, golongan, organisasi,
badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara
sosial politik. Dengan demikian, mari kita sepakati
bahwa resolusi konflik yang kita bahas di sini adalah
konflik dalam pengertian di atas yang sejalan dengan kerangka definisi yang digunakan oleh Badan
Pertanahan Nasional.
Konflik itu sangat beragam. Secara umum, konflik yang terjadi disebabkan oleh empat isu (1) isu
lingkungan, (2) isu ekonomi, (3) isu hukum dan (4)
isu tenurial.
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Isu Lingkungan

Isu Ekonomi

Isu Hukum

Isu Tenurial

Konflik yang muncul akibat kerusakan lingkungan
hidup
dan/atau
dilanggarnya hak
masyarakat
atas
lingkungan hidup
yang baik dan sehat

Konflik yang terjadi
karena peningkatan nilai ekonomi
sumber daya alam
tanpa pendistribusian yang adil sehingga menimbulkan kelangkaan

Konflik yang terjadi
karena
pelaksanaan atau penegakkan hukum positif tertentu tanpa
prosedur yang benar dan mencederai rasa keadilan
masyarakat
sehingga
memicu
konflik yang lebih
besar.

Konflik yang terjadi
karena pertentangan klaim penguasaan atas lahan/
sumber daya alam,
biasanya
diawali
atas pengalokasian
fungsi lahan atau
pemberian izin/hak
pemanfaatan yang
tidak
melibatkan
masyarakat setempat.

Dalam banyak kasus, konflik dengan isu lingkungan
dan hukum berpangkal pada tidak selesainya konflik
tenurial. Konflik tenurial sendiri memiliki tipe-tipe yang
beragam. Dilihat dari aktornya, tipologi konflik dapat
sedikitnya dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:
a. masyarakat lokal vs pemegang izin
b. masyarakat hukum adat vs pemegang izin
c. masyarakat hukum adat vs pengelola lahan/hutan
d. masyarakat lokal vs pengelola lahan/hutan
e. Masyarakat lokal/Masyarakat Hukum adat vs pemerintah daerah
f. Masyarakat Hukum Adat vs Masyarakat Transmigran
Resolusi konflik yang baik perlu diawali dengan identifikasi konflik. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis
dan keputusan mengenai pilihan penyelesaian konfliknya. Berikut penjelasan tentang kedua hal tersebut.

71

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT

a. Identifikasi Konflik
Untuk menemukan resolusi konflik yang tepat, perlu
dilakukan identifikasi konflik lebih dulu, paling tidak,
terhadap hal-hal berikut:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Pihak yang berkonflik
Lokasi terjadinya konflik
Penyebab terjadinya konflik
Waktu terjadinya konflik
Kerugian yang timbul akibat konflik
Tuntutan yang diinginkan

Terkait konflik tenurial dalam ekosistem gambut, berikut ini beberapa pertanyaan kunci yang perlu dicari
jawabannya:
(i) Siapa saja pihak-pihak yang mengklaim sebagai
pihak yang “memiliki” dan atau “menguasai”
lahan/perairan yang masuk dalam areal restorasi
gambut? Apa sumber legitimasi yang digunakan
untuk mendukung klaim mereka? Bagaimana
aspek kesejarahan yang dinyatakan oleh pihak-pihak itu terkait dengan klaim atas kepemilikan dan
penguasaan lahan?
(ii) Siapa saja pihak-pihak yang secara riil ditemukan
di lapangan memanfaatkan lahan/perairan tersebut baik untuk kegiatan pertanian ataupun memungut hasilnya untuk penghidupan mereka? Apakah pihak-pihak yang secara riil memanfaatkan
lahan/perairan ini sama atau berbeda dengan
mereka yang mengklaim sebagai “pemilik” atau
“penguasa” wilayah itu? Mengapa hal ini dapat
terjadi? Bagaimana proses mereka untuk menguasainya dan sumber legitimasi apa yang digunakan mereka untuk mendukung hak pemanfaatan itu?
Informasi ini perlu digali sedetail mungkin sehingga
diperoleh gambaran jelas tentang siapa-siapa saja
yang secara riil faktanya mengklaim, menguasai,
dan memanfaatkan lahan/perairan di areal restorasi
gambut. Dengan informasi ini dapat nantinya disusun strategi khusus untuk menjawab persoalan
konflik tenurial.
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b. Pilihan-pilihan penyelesaian konflik
Konflik dapat diselesaikan dengan berbagai macam
cara. Tidak semua konflik harus berujung pada pengadilan. Ada banyak cara penyelesaian konflik di
luar pengadilan. Mekanisme adat adalah salah satu
bentuk penyelesaian konflik yang efektif. Hal ini disebabkan mekanisme itu sejalan dengan nilai-nilai dan
kebutuhan masyarakat. Di luar itu, konflik juga bisa
diselesaikan dengan mekanisme negosiasi, mediasi,
konsiliasi dan arbitrase1. Berikut adalah penjelasannya.
(i) Negosiasi
Negosiasi terjadi ketika para pihak yang berkonflik melakukan komunikasi untuk mencapai kesepakatan atau konsensus. Dalam hal ini, para pihak bekerja sendiri tanpa ada keterlibatan pihak
lain.
(ii) Mediasi
Mediasi adalah negosisasi tetapi didampingi pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator ini
bersifat independen. Bukan para pihak. Karenanya tidak mempunyai kewenangan untuk
membuat keputusan terkait dengan penyelesaian konflik itu.
(iii) Konsiliasi
Konsiliasi melibatkan pihak ketiga sebagai perantara dalam komunikasi antara para pihak,
memberikan tempat untuk bernegosiasi, dan
lain-lain. Konsiliator dapat diminta nasehatnya
tentang penyelesaian sengketa atau mengusahakan sasaran secara spontan. Karena bantuan
aktif konsiliator dalam proses komunikasi dan
mengusahakan rekomendasi penyelesaian, sering terjadi konsiliator juga menjadi mediator.

1

Firdaus, A.Y., G. Pasya, A. Zazali, J. Suhendri, 2012. Panduan Pelatihan Mediasi Konflik Sumber
Daya Alam. Pekanbaru: Scale-Up.

73

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT

(iv) Arbitrase
Penyelesaian konflik dengan arbitrase ini juga
melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Berbeda dengan mediator yang tidak mempunyai
kewenangan memutuskan, arbitrator mempunyai kewenangan memberikan keputusan terhadap penyelesaian konflik itu. Keputusan dibuat
dengan mempertimbangkan fakta dan argument
yang disampaikan para pihak. Tidak semua orang
dapat menjadi arbiter. Hanya mereka yang ditunjuk oleh negara yang dapat menjalakan peran ini.
Untuk penyelesaian konflik di desa-desa, negosiasi dan mediasi adalah alternatif penyelesaian yang
banyak dibutuhkan. Untuk ini maka dalam kerangka
Program Desa Peduli Gambut dilakukan pelatihan
Mediasi dan Negosiasi Konflik. Dengan pelatihan ini
diharapkan ada mediator/negosiator yang diakui kemampuannya untuk membantu warga menyelesaikan
konflik di antara mereka atau dalam hal konflik dengan pihak luar, warga mempunyai negosiator yang
memahami cara-cara bernegosiasi secara efektif.
Di samping itu, karena masyarakat juga acap berhadapan dengan hukum, maka pengetahuan dan
pendampingan hukum diperlukan. Konflik dapat
berkembang ketika pendampingan hukum ini tidak
didapatkan. Oleh sebab itu maka keberadaan paralegal di desa menjadi penting. Paralegal inilah yang
dapat memberikan pengetahuan dan pendampingan
hukum secara terbatas kepada warga yang mengalami masalah hukum. Di dalam Program Desa Peduli
Gambut, pelatihan paralegal untuk warga desa menjadi salah satu kegiatan. Diharapkan di setiap desa
terhadap paralegal desa gambut yang dapat membantu pelaksanaan pendampingan atau pemberdayaan hukum khususnya terkait dengan pengelolaan dan perlindungan gambut.
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4.9 Legalisasi Hak dan Akses
Legalisasi hak dan akses masyarakat terhadap
ekosistem gambut merupakan prasyarat penting
dalam seluruh tahapan kegiatan restorasi gambut.
Melalui legalisasi hak dan akses itu diperoleh kejelasan perihal pengemban kewajiban atas lahan,
penikmat hak untuk mengakses pengelolaan tanah
dan sumber daya alam, serta penerima manfaat
yang nyata dari aksesnya. Legalisasi hak dan akses juga bertujuan untuk memastikan pengemban
hak dan akses dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan atas tanahnya. Dalam konteks
restorasi gambut, legalisasi hak dan akses akan
memperjelas siapa yang harus berpartisipasi dalan intervensi restorasi gambut tertentu dan siapa
yang dapat menikmati hasilnya. Konflik di kemudian hari yang diakibatkan tumpang tindih klaim atas
lahan juga dapat dihindari.
Jenis hak dapat berupa hak atas tanah untuk lahan gambut yang berada di Areal Penggunaan Lain
dan berbagai izin perhutanan sosial jika berada di
dalam kawasan hutan. Pengakuan hak atas tanah
bagi masyarakat desa di areal restorasi gambut
dapat masuk ke dalam program reforma agraria.
Merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional tahun 2015-2019, perhutanan
sosial dan reforma agraria merupakan Program Prioritas Pemerintah. Cita-cita perluasan perhutanan
sosial ditargetkan mencapai 12,7 juta hektar. Sementara, program reforma agraria mentargetkan 9
juta hektar tanah objek reforma agrarian ditetapkan
untuk program legalisasi aset maupun redistribusi
tanah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, ragam
kegiatan perhutanan sosial adalah:
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• Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Hutan kemasyarakatan adalah hutan Negara
yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk
memberdayakan masyarakat.
• Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi
yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur yang sesuai
tapaknya dalam rangka menjamin kelestarian
sumber daya hutan.
• Kemitraan Kehutanan
Kemitraan kehutanan adalah kerja sama antara
masyarakat setempat dengan pengelola hutan,
pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa
hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
• Hutan Adat
Hutan Adat hutan hak yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat.
• Hutan Desa (HD)
Hutan Desa adalah hutan Negara yang dikelola
oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteran
desa.
a. Tata Cara Perizinan Perhutanan Sosial
Hak Pengusahaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm),
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada
Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) diberikan
pada kawasan hutan lindung, hutan produksi yang
tidak dibebani izin dan wilayah tertentu dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Persyaratan
permohonan izinnya dapat dibagi menjadi syarat
umum dan syarat khusus.
Syarat umumnya adalah sebagai berikut:
(i) Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Desa
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(HPHD), Izin Usaha Pemanfatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) mengacu pada
Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS)
(ii) Dapat berada dalam satu kesatuan lanskap
(bentang alam) sebagai upaya pelestarian
ekosistem, dan diutamakan berada dalam
PIAPS.
(iii) Permohonan di luar PIAPS, tetap dapat diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dan menjadi Revisi PIAPS.
(iv) Pada KPH yang telah memiliki Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan
sudah beroperasional mengacu pada RPHJP
(v) Diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, kegiatan restorasi gambut, dan/ atau restorasi
ekosistem.
Berikut ini adalah syarat khusus ketiga skema di
atas:
Tabel 4. Syarat Izin Perhutanan Sosial

HPHD
1) Lokasi yang dimohonkan
berada dalam wilayah administrasi desa
2) Peraturan desa atau peraturan adat atau peraturan masyarakat adat yang
diketahui oleh kepala desa.
3) Keputusan kepala desa
tentang struktur organisasi
lembaga desa, koperasi
desa atau BUMD.
4) Gambaran umum wilayah,
antara lain keadaan fisik
wilayah, sosial ekonomi,
dan potensi kawasan.
5)Peta usulan lokasi minimal
skala 1 : 50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan
elektronik dalam bentuk
shapefile

IUP-HKm

IUPHHK-HTR

1) Daftar nama masyarakat
1) Daftar nama masyarakat
setempat calon anggota
setempat calon anggokelompok HTR yang diketata kelompok HKm yang
hui oleh kepala desa/ lurah
diketahui oleh kepala desa/
atau akte pendirian koperlurah;
asi, daftar nama anggota,
2) Gambaran umum wilayah,
KTP, keterangan domisili
antara lain keadaan fisik
untuk koperasi;
wilayah, sosial ekonomi,
2) Gambaran umum wilayah,
dan potensi kawasan;
antara lain keadaan fisik
3) Peta usulan lokasi minimal
wilayah, sosial ekonomi,
skala 1 : 50.000 berupa dodan potensi kawasan.
kumen tertulis dan salinan
elektronik dalam bentuk 3) Peta usulan lokasi minimal
shapefile
skala 1 : 50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan
elektronik dalam bentuk
shapefile.
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Proses Permohonan Hutan Desa

Proses Permohonan Hutan Desa

Lembaga
Desa

Kepala
Desa

Dirjen PSKL
verifikasi dokumen

MenLHK
Cc:
1. Gubernur
2. Bupati/
Walikota
3. Ka. UPT
4. KPH

1.
2.
3.

4.

Tidak Lengkap
Lengkap

Perdes pembentukan
Lembaga Desa
SK Struktur Lembaga
Desa
Gambara Umum
Wilayah
Peta usulan lokasi skala
1: 50.000

Verifikasi
Lapangan oleh
Tim Verifikasi
bentukan KA.
UPT
Hasil Verifikasi
diserahkan kepada
Dirjen PSKL

SK Menteri HPHD
Pokja PPS memfasilitasi

Hutan desa dapat juga dimohonkan kepada Gubernur apabila
perhutanan
telah dimasukkan
dalam
Rencana Pembangunan
Hutan desa
dapat sosial
juga dimohonkan
kepada
Gubernur
jangka Menengah daerah (RPJMD) di Provinsi tersebut. Tahapannya
apabila perhutanan sosial telah dimasukkan dalam Renkurang lebih sama. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
cana Pembangunan
jangka Menengah daerah (RPJMD)
mendapatkan informasi menyangkut permohonan. Sementara
di Provinsi
tersebut.
lebih dilakukan
sama.
verifikasi syaratTahapannya
administratifkurang
dan teknis
oleh Kepada
MenteriDinas
Lingkungan
dan Kehutanan
mendapadenganHidup
difasilitasi
oleh Kelompok
Kerja Percepatan
Perhutanan
Sosial (Pokjapermohonan.
PPS).
tkan informasi
menyangkut
Sementara

verifikasi syarat administratif dan teknis dilakukan oleh
Kepada Dinas dengan difasilitasi oleh Kelompok Kerja
Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS).
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Proses Permohonan HKm
Proses Permohonan HKm

Ketua Kel.
Masyarakat/Ket
ua gabungan
kelompok tani
Hutan / Ketua
Koperasi

Kepala
Desa

Dirjen PSKL
verifikasi dokumen

MenLHK
Cc:

1.

a) Gubernur
b) Bupati/

2.

Walikota

3.

Daftar nama masyarakat
setempat calon anggota
HKm
Gambaran Umum
Wilayah
Peta usulan lokasi skala
1: 50.000

Pokja PPS memfasilitasi

Tidak Lengkap
Lengkap

Verifikasi
Lapangan oleh
Tim Verifikasi
bentukan KA.
UPT
Hasil Verifikasi
diserahkan kepada
Dirjen PSKL

SK Menteri
IUP-HKm

Serupa dengan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan diberikan oleh
menteri. Akan tetapi, dapat pula disampaikan melalui Gubernur,
Serupa dengan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan
apabila telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka
diberikan
oleh
menteri. Akan tetapi, dapat pula disMenengah Daerah
di provinsi
tersebut.

ampaikan melalui Gubernur, apabila telah dimasukkan
ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah di provinsi tersebut.
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Proses Permohonan HTR
Proses Permohonan HTR
a. Perorangan
b.
c.
d.
e.

yang
merupakan
petani hutan
Kelompok tani
hutan
Gabungan
kelompok tani
hutan
Koperasi tani
hutan
Persorangan
dengan
pendidikan/pen
galaman dalam
bidang
kehutanan
dengan
membentuk
kelompok/koper
asi bersama
masy. setempat

Dirjen PSKL
verifikasi dokumen

MenLHK
Cc:
Gubernur
Bupati/
Walikota
Ka. UPT
Ka.KPH

a.
b.
c.

Daftar nama masyarakat
setempat calon anggota
HTR
Gambaran Umum
Wilayah
Peta usulan lokasi skala
1: 50.000

Tidak Lengkap
Lengkap

Verifikasi
Lapangan oleh
Tim Verifikasi
bentukan KA.
UPT
Hasil Verifikasi
diserahkan kepada
Dirjen PSKL

SK Menteri
IUPHHK-HTR

Pokja PPS memfasilitasi

Sama halnya dengan HD dan HKm, pemberian IUPHHK-HTR dapat
didelegasikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
kepada Gubernur dengan ketentuan bahwa provinsi yang
bersangkutan telah memasukkan perhutanan sosial ke dalam
rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) atau
mempunyai
peraturan
tentang perhutanan
Sama halnya
dengan
HD dangubernur
HKm, pemberian
IUPH- sosial dan
menganggarkannya
dalam
APBD.
HK-HTR dapat didelegasikan oleh Menteri Lingkungan

Kemitraan
Kehutanan
Hidup dan
Kehutanan
kepada Gubernur dengan ketenKemitraan
kehutanan
merupakan
tuan bahwa
provinsi yang
bersangkutan
telah kewajiban
memasuk- yang harus
dilaksanakan
oleh
pengelola
hutan
dan
pemegang
kan perhutanan sosial ke dalam rencana pembangunanizin kehutanan
untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar areal
jangka menengah
daerah (RPJMD) atau mempunyai
kerjanya. Kemitraan kehutanan dapat diajukan per kepala keluarga
peraturanatau
gubernur
tentang
perhutanan
danbersamaan.
menbeberapa
kepala keluarga
padasosial
saat yang
ganggarkannya
dalam
APBD
Luasan areal untuk kemitraan kehutanan dibatasi. Pada areal kerja
pengelola hutan, luasan areal dibatasi 2 (dua) hektar per kepala
keluarga. Sedangkan, pada areal kerja pemegang izin, luasan areal
dibatasi 5 (lima) hektar per kepala keluarga. Dengan pengecualian
pada kemitraan untuk memungut hasil hutan bukan kayu atau jasa
lingkungan.
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Kemitraan Kehutanan
Kemitraan kehutanan merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh pengelola hutan dan pemegang izin
kehutanan untuk memberdayakan masyarakat di dalam
dan sekitar areal kerjanya. Kemitraan kehutanan dapat
diajukan per kepala keluarga atau beberapa kepala keluarga pada saat yang bersamaan.
Luasan areal untuk kemitraan kehutanan dibatasi. Pada
areal kerja pengelola hutan, luasan areal dibatasi 2
(dua) hektar per kepala keluarga. Sedangkan, pada areal kerja pemegang izin, luasan areal dibatasi 5 (lima)
hektar per kepala keluarga. Dengan pengecualian pada
kemitraan untuk memungut hasil hutan bukan kayu atau
jasa lingkungan.
Karena merupakan kewajiban dari pengelola hutan dan
pemegangdari
izin pengelola
kehutanan,hutan
maka dan
merekalah
yang menKarena merupakan kewajiban
pemegang
gajukan
permohonan
Kemitraan permohonan
Kehutanan dengan
izin kehutanan, maka
merekalah
yang mengajukan
prosedur
secara
umum secara
sebagai umum
berikut: sebagai
Kemitraan Kehutanan
dengan
prosedur
berikut:

Permohanan dari
Pengelola hutan
atau Pemegang Izin

MenLHK

Pemeriksaan
Lapangan

Naskah
Kesepakatan
Kerja Bersama
oleh pemohon
dan masyarakat
calon mitra

Dilaporkan
pada Dirjen
PSKL

Cc:

a. Dirjen
PSKL

Difasilitasi
Pokja PPS

Cc:

a. Dirjen

KSDAE/Ka.
Balitbang/Ka.PP
SDM
b. Gubernur atau
Bupati/Walikota

Hutan Adat
Masyarakat Hukum adat dapat mengajukan permohonan agar
kawasan hutan yang berada dalam wilayah adatnya diberikan
penetapan kawasan hutan hak oleh Menteri Lingkungan Hidup dan
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Hutan Adat
Masyarakat Hukum adat dapat
mengajukan permohonan agar kawasan hutan yang berada dalam
wilayah adatnya diberikan penetapan kawasan hutan hak oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Tantangan hukum yang sekaligus
menjadi peluang bagi masyarakat
adalah perlunya pengukungan keberadaan masyarakat hukum adat
dengan bentuk peraturan Peraturan
Daerah. Ia merupakan tantangan
karena niscaya harus menghadapi
situasi politik lokal terlebih dahulu sebelum membawanya ke penetapan
oleh pemerintah pusat.

Syarat permohonan penetapan hutan
adat berdasarkan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan
Hak meliputi:
a. Terdapat masyarakat hukum adat
atau hak ulayat yang telah diakui
oleh pemerintah daerah melalui
produk hukum daerah.
b. Terdapat wilayah adat yang
sebagai atau seluruhnya berupa
hutan.
c. Surat pernyataan masyarakat
hukum adat untuk menetapkan
wilayah adatnya sebagai hutan
adat.

Meski jalannya panjang, masyarakat
hukum adat yang tinggal secara
turun temurun di areal restorasi gambut memiliki peluang mendapatkan
perlindungan hak atas kepemilikan
dan pengelolaan hutan secara penuh
dan permanen seturut rambu-rambu
perlindungan hutan.

Sementara itu proses keseluruhannya secara umum tercermin dalam
skema berikut:

Apabila masyarakat bersepakat
untuk menempuh jalan penetapan
hutan adat, maka pertama-tama yang
dapat dilakukan adalah memastikan
keberadaan landasan hukum masyarakat hukum adat yang dibuktikan
dengan Peraturan Daerah. Setelah
itu dapat mengajukan permohonan
kepada Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.
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b. Skema Reforma Agraria pada Areal
Penggunaan Lain (APL)
Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang termuat dalam Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019. Pada
Areal Penggunaan Lain (APL), Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan peluang kebijakan
yang dapat digunakan untuk memberikan kepastian
hak dan akses bagi masyarakat. RPJMN 2015-2019
menyebutkan bahwa 9 (sembilan) juta hektar tanah
Negara digolongkan sebagai TORA untuk diredistribusikan kepada kelompok masyarakat miskin pedesaan. Redistribusi lahan dilakukan untuk petani gurem
atau tak bertanah yang lahan dan wilayahnya sudah
terbagi habis dalam hak-hak pemanfaatan yang
diberikan Negara pada perusahaan-perusahaan
perkebunan atau lahan-lahan yang diberikan Hak
Guna Usaha (HGU) atau jenis hak lain.
Program reforma agraria terbagi menjadi kegiatan
legalisasi aset dan redistribusi tanah. Legalisasi aset
dimaksudkan pada tanah-tanah transmigrasi yang
belum bersertipikat dan tanah-tanah yang ditempati masyarakat tanpa dasar legal formal. Sementara
redistribusi tanah dilakukan pada bekas HGU yang
telah habis masa berlakunya dan tanah terlantar,
serta pelepasan kawasan hutan yang telah digarap
oleh rakyat dan telah dilepaskan haknya oleh instansi
yang bersangkutan.
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara
menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Land
Reform, permohonan diajukan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar menyatakan bahwa
objek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang
sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik,
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai
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dan Hak Pengelolaan, atau penguasaan atas tanah
yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak
dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat
dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
Tanah-tanah ini didata oleh Kepala Kantor Wilayah.
Data tanah tersebut akan diidentifikasi dan diteliti
oleh Panitia yang terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait. Masyarakat dapat
turut aktif memberikan informasi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Pemberian
informasi visual kepada Kepala Kantor Wilayah akan
berguna dalam mempercepat proses reforma agraria.
c. Langkah-Langkah Masyarakat
Untuk mempercepat proses legaliasi hak dan akses
ini, masyarakat sebaiknya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
(i) Memastikan pembuatan peta usulan wilayah
secara partisipatif
(ii) Memastikan adanya pengakuan dari pemilik/
pengelola wilayah di sekitar lokasi usulan
(iii) Melakukan musyawarah desa untuk memastikan persetujuan desa atas bentuk dan usulan
lokasi yang akan diajukan
(iv) Berkomunikasi dengan lembaga/individu pen
damping desa yang telah bekerja bersama
masyarakat
(v) Menyiapkan dokumen-dokumen yang menjadi
syarat permohonan legalitas

84

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT

4.10 Partisipasi dan Pemantauan Masyarakat
terhadap Pelaksanaan Restorasi Gambut
Kegiatan ini terkait dengan pelaksanaan Peraturan
Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor P.6/KB BRGSB/12/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerangka
Pengaman Sosial dalam Restorasi Gambut. Namun
demikian dalam Program Desa Peduli Gambut yang
ditekankan adalah kemampuan masyarakat melakukan pemantauan dan melaporkan pelaksanaan
restorasi gambut di wilayah mereka. Untuk itu maka
kepada masyarakat perlu diberikan pelatihan guna
memperkenalkan pedoman kerangka pengaman sosial, secara khusus ditekankan pada mekanisme pengaduan.
Masyarakat dapat mengadukan misalnya jika ada
pembangunan sekat kanal yang membanjiri atau mengeringkan lahan pertanian masyarakat. Demikan pula
jika ada kegiatan pembangunan sumur bor yang merusak bangunan milik masyarakat atau desa. Pelaksana
kegiatan restorasi melaporkan seluruh hasil pemantauannya secara tertulis kepada BRG melalui Tim Restorasi Gambut Daerah.
Mekanisme pengaduan restorasi gambut meliputi dua
fase, yaitu pada saat kegiatan berlangsung dan dalam
kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah kegiatan
dinyatakan selesai. Badan Restorasi Gambut menyediakan mekanisme pengaduan itu, baik yang disampaikan secara langsung, melalui surat dan berbagai komunikasi on-line. Termasuk ke dalam kanal pengaduan
yang disediakan adalah e-mail melalui alamat: pengaduan@brg.go.od dan pesan singkat (sms) melalui nomor
1708 atau kanal pengaduan LAPOR dengan menyebutkan #gambut dan #brg. Selain itu pengaduan dapat
disampaikan melalui surat atau formulir yang tersedia
di website BRG.
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Dalam menyampaikan pengaduan, masyarakat harus
menyampaikan:
a. Nama lengkap dan nomor kartu identitas pelapor
b. Alamat surat dilengkapi dengan nomor telepon/
telepon genggam dan atau alamat e-mail
c. Kronologis kasus yang dilaporkan
d. Bukti-bukti pendukung (jika ada, misalnya foto,
dokumen, video)
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BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Program Desa Peduli Gambut
diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai
pihak. Berikut adalah penjabaran mengenai hal-hal terkait
dengan itu.

5.1 Badan Restorasi Gambut
a. Membuat Pedoman Pelaksanaan Program Desa Peduli
Gambut
b. Memfasilitasi Pembentukan Forum Koordinasi Desa
Peduli Gambut di Tingkat Kabupaten
c. Mengintegrasikan Program Desa Peduli Gambut ke dalam Rencana Restorasi Ekosistem Gambut
d. Memfasilitasi Resolusi Konflik di areal target restorasi
gambut
e. Membangun Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait dengan
Pengakuan dan Legalisasi Hak/Akses Masyarakat atas
Tanah dan Kawasan Hutan di Desa-Desa di dalam Areal
Restorasi Gambut
f. Memfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi dan
Penguatan Kelembagaan
g. Berkoordinasi dengan Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi Untuk Pendampingan Desa-Desa Gambut
secara terintegrasi
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5.2 Pemerintah Daerah
a. Menyelaraskan pembangunan sektoral di daerah pada
wilayah target restorasi gambut agar sejalan dengan
tujuan restorasi gambut
b. Menyelenggarakan koordinasi dengan semua unit kerja
dan para pihak dalam Forum Koordinasi Desa Peduli
Gambut
c. Mengesahkan pembentukan Kawasan Perdesaan pada
KHG yang menjadi prioritas restorasi gambut
d. Memastikan Kawasan Perdesaan terintegrasi ke dalam
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selanjutnya
e. Mengakui kearifan lokal masyarakat di dalam KHG prioritas restorasi gambut
f. Mendukung percepatan izin perhutanan sosial
g. Bersama Badan Restorasi Gambut, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan atau Kemente
rian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
menangani Konflik di areal restorasi gambut

5.3 Pemerintah Desa
a. Membuat pemetaan sosial
b. Membuat perencanaan desa yang mengintegrasikan aspek perlindungan dan pengelolaan gambut yang baik
c. Membangun kerja sama ekonomi dan kerja sama per
lindungan gambut antar desa
d. Membuat perencanaan bersama desa-desa lain untuk
Kawasan Perdesaan
e. Membuat peraturan di desa untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan Gambut
f. Membentuk Badan Usaha Milik Desa
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g. Membentuk dan atau menguatkan kelompok masyarakat
untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan, termasuk restorasi gambut
h. Menyiapkan kelengkapan dokumen dan kelembagaan
untuk permohonan izin perhutanan sosial dan reforma
agraria
i. Menguatkan inovasi pengetahuan lokal dan teknologi
tepat guna bagi warga desa terkait dengan perlindungan dan pengelolaan gambut

5.4 Pemegang Izin/Konsesi
a. Melakukan pendataan jumlah dan sebaran desa/kelurahan di dalam dan sekitar areal izin/konsesinya
b. Memfasilitasi pemetaan sosial dan pemetaan partisipatif
di desa
c. Mendukung perencanaan desa
d. Mendukung pembentukan Kawasan Perdesaan
e. Mendukung pengoperasian Badan Usaha Milik Desa/
Badan Usaha Antara Desa
f. Mendukung peningkatan kapasitas warga desa untuk
pemberdayaan ekonomi
g. Membantu jejaring pemasaran produk-produk unggulan
desa
h. Mendukung inovasi pengetahuan lokal dan teknologi
tepat guna
i. Mencegah dan menyelesaikan konflik dengan desa-desa
di dalam dan sekitar areal konsesinya
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5.5 Lembaga Swadaya Masyarakat/Perguruan Tinggi/
Lembaga Penelitian
a. Membantu BRG dan Pemerintah Daerah melakukan
pendataan jumlah dan sebaran sesa di dalam wilayah
Kesatuan Hidrologis Gambut yang menjadi target
Restorasi Gambut
b. Membantu melakukan pemetaan sosial dan pemetaan
partisipatif wilayah gambut yang dikelola desa-desa di
dalam Areal Restorasi Gambut
c. Memfasilitasi perencanaan desa
d. Memfasilitasi pembentukan Kawasan Perdesaan
e. Mendampingi pembentukan dan pengoperasian Badan
Usaha Milik Desa/ Antara Desa
f. Memfasilitasi peningkatan kapasitas untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat
g. Membantu jejaring pemasaran produk-produk unggulan
desa
h. Mendukung pengembangan inovasi pengetahuan lokal
dan teknologi tepat guna
i. Memfasilitasi resolusi konflik
j. Pendampingan masyarakat perhutanan sosial dan reforma agraria
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BAB VI
KERANGKA PENDANAAN

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Program Desa
Peduli Gambut ini sebagian besar merupakan kegiatan-kegiatan yang menjadi program berbagai kementerian dan
lembaga. Hal ini sesuai dengan konsep dan tujuan Program Desa Peduli Gambut yang tidak membentuk sebuah
program baru namun memanfaatkan program-program pemerintah yang sudah ada. Dengan demikian, penganggaran Program Desa Peduli Gambut tidak perlu melahirkan
mata anggaran yang sepenuhnya baru dan terpisah dari
program-program yang sudah ada, namun dapat menggunakan anggaran program yang sudah ada dengan arah
yang lebih fokus pada pengelolaan dan perlindungan gambut dan pembanguna perdesaan.
Berdasarkan hal tersebut, maka pendanaan pelaksanaan
Program Desa Peduli Gambut dapat bersumber dari salah
satu atau gabungan sumber:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
baik yang dikelola oleh Badan Restorasi Gambut, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan kementerian
dan lembaga terkait lainnya;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi,
di provinsi dimana kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibentuk;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten
/kota di kabupaten dimana program desa peduli gambut dilaksanakan;
d. Dana desa;
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e. Dana Community Development atau CSR perusahaan;
dan/ atau
f. Dana filantropi
g. Dana hibah donor kepada lembaga swadaya masyarakat
h. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang mengikuti prosedur pembiayaan pembangunan yang berlaku
Pendanaan kegiatan program desa peduli gambut yang
bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/
Kota dan Dana Desa harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan
yang belaku. Penggunaan APBN, APBN Provinsi dan APBD
Kabupaten/Kota sendiri, misalnya, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan perencanaan desa, pembentukan
kawasan perdesaan, ataupun penguatan kelembagaan.
Sementara Dana Desa penggunaannya menyesuaikan
dengan arahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
Untuk pendanaan yang bersumber dari sumber lain yang
sah dan tidak mengikat, penggunaannya juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada prinsipnya, pola pendanaan program desa peduli
gambut terbuka dalam melibatkan berbagai pihak yang
berkepentingan. Alokasi dana yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat didukung
oleh sumber pendanaan lain.
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BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

7.1 Mekanisme Pemantauan
Salah satu tahapan yang penting dalam pelaksanaan
Program Desa Peduli Gambut adalah pemantauan pelaksanaan. Pemantauan penting dilakukan untuk memastikan
bahwa desa-desa yang menjadi target restorasi gambut
dapat mencapai tujuan dari Program.
Pemantauan dalam Program DPG meliputi 3 (tiga) mekanisme yaitu laporan bulanan fasilitator desa, kunjungan
lapangan dan melalui Forum Koordinasi Desa Peduli Gambut.
Ketiga metode ini dipilih untuk memastikan bahwa pemantauan yang dilakukan tidak sekedar memeriksa sudah
atau belum kegiatan dilakukan atau ada atau tidaknya produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan Program. Namun
lebih dari itu, pemantauan dilakukan juga untuk meningkatkan kapasitas warga desa dan menyediakan solusi yang
bermanfaat bagi desa-desa yang mengalami hambatan
dalam melaksanakan Program DPG.
a. Laporan bulanan Fasilitator Desa
Para fasilitator desa mempunyai kewajiban membuat
laporan kegiatan pendampingan di desa. Laporan mencakup proses pelaksanaan sepuluh kegiatan dalam Program Desa Peduli Gambut (lihat kembali Bab 4).
Laporan meliputi jenis kegiatan yang dilakukan, para
aktor yang terlibat di dalam dan luar desa, hasil yang
diperoleh, kendala yang dihadapi. Laporan disampaikan
kepada Dinamisator Desa Peduli Gambut Provinsi untuk
dilakukan rekapitulasi. Selanjutnya laporan dikirim untuk
dianalisis oleh Kepala Sub Pokja Partisipasi Desa Gambut pada Badan Restorasi Gambut.
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b. Kunjungan Lapangan
Kunjungan Lapangan yang dimaksud di sini adalah kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Kedeputian Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG atau Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD). Tata cara kunjungan lapangan
adalah sebagai berikut:
(i) Kunjungan Lapangan BRG:
• Menyampaikan rencana kunjungan kepada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kampung Kabupaten
dan TRGD Provinsi dengan menyebutkan nama desa
dan rencana waktu kunjungan
• Memberitahukan kepada Kepala Desa paling lambat 3
(tiga) hari sebelum kunjungan dilakukan dan menyampaikan agenda kunjungan
• Mengadakan pertemuan dengan pemerintah desa,
perwakilan tokoh dan warga masyarakat dengan komposisi yang berimbang antara perempuan, laki-laki dan
pemuda
• Mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan
Desa Peduli Gambut sebagaimana tertera pada tabel 6.
• Mengunjungi lokasi kegiatan/lokasi pengelolaan gam
but jika diperlukan
(ii) Kunjungan Lapangan TRGD
• Menyampaikan rencana kunjungan kepada Dinas Pem
berdayaan Masyarakat Desa/Kampung Kabupaten dan
TRGD Provinsi dengan menyebutkan nama desa dan
rencana waktu kunjungan
• Memberitahukan kepada Kepala Desa paling lambat 3
(tiga) hari sebelum kunjungan dilakukan dan menyampaikan agenda kunjungan
• Mengadakan pertemuan dengan pemerintah desa,
perwakilan tokoh dan warga masyarakat dengan komposisi yang berimbang antara perempuan, laki-laki dan
pemuda
• Mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan Desa
Peduli Gambut sebagaimana tertera pada tabel 6.
• Mengunjungi lokasi kegiatan/lokasi pengelolaan gambut
jika diperlukan
• Menyampaikan laporan hasil kunjungan kepada Deputi
Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan
BRG dengan format laporan yang telah ditetapkan BRG
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Tabel 5 Daftar Isian Data dan Informasi Kunjungan Lapangan dalam
Pemantauan Program Desa Peduli Gambut

Nama Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Nama Tim Pemantau
Waktu kunjungan

Data/Informasi

Waktu Kegiatan
(mulai dan
selesai)

Pelaksana
Kegiatan

Hasil

Kendala

Pelaksanaan Pemetaan
Sosial
Pelaksanaan Pemetaan
Partisipatif
Pelaksanaan Lokakarya
perencanaan desa
Pembentukan Peraturan
di desa
Pembentukan Peraturan
di desa
BUM Des
Jenis dan hasil pelatihan
yang diikuti
Pengembangan
pengetahuan lokal/
teknologi tepat guna
Resolusi konflik
Penyiapan izin perhutanan sosial (jika ada)
Penyiapan reforma
agraria (jika ada)
Pengaduan masyarakat
terkait restorasi gambut
Hal lain terkait restorasi
gambut
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c. Forum Koordinasi Desa Peduli Gambut
Selain pendampingan, pemantauan kemajuan pelaksanaan juga dilakukan melalui Forum Koordinasi Desa Peduli
Gambut (disingkat Forum DPG1 ). Forum dibentuk BRG bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Forum ini beranggotakan pemerintah desa, wakil kelompok masyarakat,
unsur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai program dan kegiatan di areal restorasi gambut, pemegang izin/
konsesi yang beroperasi di areal target restorasi gambut,
lembaga swadaya masyarakat dan/atau perguruan tinggi
yang mempunyai kegiatan pendampingan, pemberdayaan
atau penelitian di wilayah desa/kelurahan yang ada dalam
areal target restorasi gambut.
Forum dapat dilakukan sedikitnya dua kali dalam setahun.
Forum dipimpin oleh Kepala Daerah atau pejabat/pihak lain
yang ditunjuk. Untuk kelancaran kegiatan forum dapat ditunjuk seorang fasilitator.
Dalam setiap rapat Forum DPG dibahas paling tidak mengenai:
• Program/kegiatan masing-masing pihak di wilayah
desa/kelurahan yang menjadi target restorasi gambut di
kabupaten/kota, termasuk sumber dan jumlah anggaran
yang dialokasikan/digunakan
• Hasil dan capaian program/kegiatan
• Kendala yang dihadapi
• Pemetaan tumpang-tindih program/kegiatan
• Pemetaan gap atau kesenjangan antara kebutuhan
masyarakat dengan program/kegiatan yang tersedia
• Kesepakatan kerja sama antar pihak
Hasil rapat Forum DPG harus terdokumentasi dengan baik.
Pembahasan selanjutnya mengacu pada hasil pembahasan
dan kesepakatan pada rapat sebelumnya. Dengan demikian para anggota Forum DPG dapat mencermati kemajuan
atau capaian bersama dari pelaksanaan program/kegiatan
mereka. Temuan dan rekomendasi dalam Forum juga dapat
menjadi bahan untuk perbaikan kebijakan daerah.
1
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7.2 Mekanisme Evaluasi
Dengan memilih pendekatan berbasis desa, maka indikator keberhasilan yang digunakan dalam program ini
adalah Indeks Desa Membangun sebagaimana disusun
oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi. Indeks ini dipilih karena BRG memandang bahwa pemulihan dan pelestarian gambut memiliki
kaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya
di tingkat desa.
Dengan menggunakan Indeks Desa Membangun desa-desa yang ada di Indonesia terbagi ke dalam 5 status:
(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa
Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan pengukuran terhadap 3 Dimensi yaitu:
a. Dimensi Ketahanan Sosial
b. Dimensi Ketahanan Ekonomi
c. Dimensi Ketahanan Ekologi
Masing-masing dimensi tersebut dibagi kepada 22
variabel dan 52 indikator yang kemudian dihitung dengan menggunakan rumus tertentu sehingga menghasilkan sebuah indeks bagi tiap-tiap desa. Indeks ini kemudian digunakan untuk menentukan status bagi desa-desa
tersebut. Status Desa sendiri sangat terkait dengan faktor
kerentanan. Apabila Desa tersebut mengalam guncangan
ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial, maka status Desa itu dapat turun. Demikian pula sebaliknya, apabila Desa mampu mengelola potensi ekonomi, lingkungan,
ataupun ketahanan sosialnya, maka status Desa tersebut
dapat naik.
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Dalam konteks Program Desa Peduli Gambut, pengelolaan gambut yang lestari di tingkat desa dapat berkontribusi pada ketiga dimensi yang dijadikan alat ukur
bagi pengklasifikasian desa. Penyelesaian konflik dan
pengakuan hak dan akses dapat berkontribusi pada
pengukuran Ketahanan Sosial masyarakat desa. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembentukan
BUMDesa atau Badan Usaha Antar Desa dapat berkontribusi pada pengukuran Ketahanan Ekonomi. Pengelolaan lahan gambut lestari dapat berkontribusi pada
penilaian terhadap Ketahanan Lingkungan masyarakat
desa yang berada di areal gambut. Secara lengkap
Indeks Desa Peduli Gambut ditetapkan BRG dengan
mengacu pada Indeks Desa Membangun. Indeks DPG
ini akan diukur setiap tahun untuk mengetahui kemajuan
yang diperoleh desa-desa yang ada dalam program ini.
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BAB VIII
PENUTUP

Restorasi gambut meliputi pemulihan fungsi ekosistem dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu maka
penghimpunan dan pengakomodasian partisipasi dan dukungan masyarakat menjadi keniscayaan. Program Desa Peduli
Gambut merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh BRG
untuk memastikan partisipasi masyarakat ini berjalan efektif
dan berbuah pada peningkatan kesejahteraan dalam seluruh
dimensinya. Hal ini sejalan dengan Nawa Cita, terutama dalam
hal upaya: (i) membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI;
(ii) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (iii) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan (iv)
memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
Pedoman Pelaksanaan Program Desa Peduli Gambut ini
menyediakan arah kebijakan dan strategi umum pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan para pihak lain yang
melakukan pendampingan di desa /kelurahan dalam lingkup
Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang menjadi prioritas
restorasi gambut. Dengan Pedoman ini diharapkan ada keselarasan penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan dengan tujuan restorasi gambut.
Pedoman ini patut dilaksanakan semua pihak dengan baik
yang diikuti dengan monitoring bersama terhadap pelaksanaannya. Hasil monitoring itu akan menjadi bahan untuk perbaikan terus-menerus pada Pedoman ini serta dalam strategi
pelaksanaan Program Desa Peduli Gambut di tingkat tapak.
Demikian Pedoman ini dibuat untuk menjadi acuan bersama
bagi semua pihak yang bekerja pada desa/kelurahan di areal
target restorasi gambut.
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