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PENDAHULUAN

Paparan ini memberikan informasi mengenai partisipasi masyarakat tingkat desa dalam aktivitas KFCP dari tahun 2010 
sampai 2012 yang dilaksanakan sebagai bagian dari aktivitas percontohan REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi 
dan Degradasi Hutan). Program KFCP merupakan bagian dari Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP)

Kegiatan yang didanai oleh program KFCP ini berlangsung di area dengan luas sekitar 120.000 hektar di daerah bekas 
Proyek Lahan Gambut (Mega Rice Project) di Kalimantan Tengah. Kegiatan yang diadakan meliputi pendidikan praktek 
lapangan bagi petani, bantuan untuk merumuskan Rencana Pembangunan Desa untuk 5 tahun, kegiatan reforestasi 
dan rehabilitasi dalam skala kecil, peningkatan kapasitas di tingkat desa untuk pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan 
secara mandiri, pengelolaan dan pemantauan kebakaran, kegiatan mata pencaharian alternatif, dan lain-lain. KFCP juga 
mengumpulkan data vegetasi lahan gambut, hidrologi, dan kebakaran untuk dianalisa dan sebagai bentuk kontribusi 
terhadap ilmu pengetahuan agar lebih memahami hutan rawa gambut dan emisi gas rumah kaca (GHG). Sebagian besar 
kegiatan ini diadakan di lahan gambut yang kebanyakan memiliki status sebagai Hutan Lindung; kegiatan lain (seperti 
pelatihan untuk kegiatan mata pencaharian dan praktek lapangan yang berhubungan dengan petani) dilaksanakan 
di atas tanah milik individu dan masyarakat di sekitar pemukiman yang merupakan tanah mineral dan tanah gambut 
dangkal. Manfaat yang terkait dari kegiatan KFCP di tingkat desa, seperti pembelajaran, pengembangan, dan manfaat 
keuntungan akan tetap menjadi milik warga setelah selesainya program. Pada saat yang bersamaan, pelaksanaan 
kegiatan ini merupakan aktivitas percobaan untuk menerapkan REDD+ � dalam skala kecil dan dengan cara yang dapat 
memungkinkan adanya perbaikan terus-menerus � memberikan kontribusi untuk pembelajaran REDD+, yang akan 
memberikan manfaat di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Terdapat empat belas pemukiman masyarakat yang terletak di daerah sepanjang Sungai Kapuas. Pemukiman ini 
membentuk sembilan unit desa yang tersebar di antara dua kecamatan yang termasuk dalam daerah Kabupaten 
Kapuas. Jika ditilik dari segi sosio-ekonomi, 91 persen dari populasi yang tinggal di daerah tersebut adalah Dayak Ngaju, 
kebanyakan dari mereka terus hidup sesuai dengan adat dan tradisi Ngaju; meskipun di beberapa desa, pemimpin adat 
di tingkat desa (mantir) baru dilantik pada periode 2009-10 setelah dimulainya program. Pemukiman dan desa terbagi 
di antara dua bagian utama atau zona � bagian utara (Blok E) dan bagian selatan (Blok A) � yang keduanya memiliki 
perbedaan secara ekologi. Blok A terdiri dari area yang termasuk dalam pembersihan lahan besar bekas Proyek Lahan 
Gambut yang kini sudah tidak beroperasi lagi dan sebagian besar tidak tertutup hutan. Blok E sebagian besar masih 
berbentuk hutan. Dua karakteristik ekologi dari dua daerah ini menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam praktik 
pertanian dan strategi mata pencaharian, sehingga dibutuhkan kegiatan REDD+ yang berbeda yang sesuai dengan 
masing-masing area tersebut.

Data yang disajikan meliputi jumlah kehadiran warga dalam berbagai forum pengambilan keputusan, forum konsultasi/
diskusi, forum komunikasi lainnya, dan lokakarya pelatihan yang diadakan di desa-desa dimana program KFCP 
dilaksanakan. Paparan ini juga mencakup informasi tentang partisipasi rumah tangga dalam kegiatan KFCP untuk 
peningkatan pendapatan dan mata pencaharian, yang sebagian besarnya telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Desa 
(dijelaskan di bawah). Paparan ini mengacu pada hasil positif dari dari berbagai kegiatan tersebut sebagai ‘manfaat’ 
pembangunan yang diberikan oleh program. Manfaat tersebut didapatkan dari partisipasi dalam berbagai kegiatan 
pembangunan yang menghasilkan peningkatan pendapatan dan kegiatan peningkatan kapasitas yang dikelola sendiri 
oleh desa-desa, bukan sebagai manfaat ‘murni’ dari pelayanan lingkungan REDD+.

Pada paruh kedua 2010 dan sepanjang 2011, banyak kegiatan di tingkat desa dilakukan untuk pelaksanaan demonstrasi 
program REDD+ di bawah KFCP yang mencakup kegiatan perencanaan bersama warga, pelatihan, konsultasi, pemetaan 
sosial dan lingkungan serta penilaian kesesuaian, memfasilitasi desa untuk mengembangkan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa untuk periode 5 tahun (RPJMDesa), dan melakukan percontohan kecil kegiatan reforestasi 
menggunakan spesies hutan rawa gambut. Rencana tersebut juga melibatkan penyusunan tata cara perencanaan 
dan pengelolaan pekerjaan serta pembayaran secara kolektif ke desa-desa untuk pelaksanaan kegiatan demonstrasi 
REDD+. Melalui program REDD+, manfaat dari pengurangan emisi gas rumah kaca dan kegiatan rehabilitasi lahan 
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gambut rencananya akan didistribusikan ke masyarakat atau bagian masyarakat secara kolektif. Dengan demikian, 
sebagai demonstrasi dari REDD+, KFCP berusaha mempersiapkan masyarakat untuk mendapatkan bukan saja manfaat 
individual, tetapi juga manfaat secara kolektif dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi emisi atau untuk 
berkontribusi pada rehabilitasi lahan gambut di wilayah pelaksanaan program KFCP.

Pada awal 2012, KFCP telah menandatangani perjanjian hukum formal dengan tujuh desa yang terlibat dalam proyek 
yang dikenal sebagai Perjanjian Desa. Perjanjian Desa ini merupakan langkah pertama menuju pembentukan institusi 
lokal jangka panjang untuk REDD+; hal ini merupakan dasar untuk pembiayaan dan dukungan bagi upaya masyarakat 
setempat dalam melaksanakan kegiatan REDD+ di bawah manajemen dan pengaturan pemerintahan desa. Penting 
untuk dicatat bahwa dalam sebagian besar kegiatan REDD+ yang dilakukan di bawah KFCP, kegiatan tidak secara langsung 
dilaksanakan oleh proyek atau staf KFCP. Sebaliknya, warga desa sendirilah yang mengelola dan melaksanakan kegiatan 
tersebut dengan dukungan dan peningkatan kapasitas yang diberikan oleh KFCP.

Perjanjian Desa terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menetapkan tujuan bersama dan prinsip-prinsip kerjasama serta 
saling menghormati. Bagian kedua dari Perjanjian Desa meliputi syarat-syarat pengelolaan dan pendanaan kegiatan, 
serta standar dan aturan yang harus diikuti. Bagian akhir dari perjanjian terdiri dari protokol teknis, jadwal, dan 
anggaran untuk kegiatan REDD+ yang akan dilaksanakan oleh desa. Kegiatan di tingkat desa yang merupakan uji coba 
dari implementasi REDD+ dalam KFCP dikenal sebagai ‘paket kerja. Paket-paket ini meliputi kegiatan seperti produksi 
bibit di persemaian, reforestasi di lahan gambut yang rusak, membangun tabat (penghalang arus air buatan tangan di 
kanal kecil) untuk rehabilitasi lahan gambut, dan peningkatan mata pencaharian. Partisipasi dalam paket kerja adalah 
cara utama bagi orang-orang di wilayah pelaksanaan program KFCP untuk mendapatkan manfaat finansial dari KFCP, 
termasuk dukungan alternatif mata pencaharian (karet, kolam ikan, dan wanatani) yang telah diberikan pada tahun 
2013 ini. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun awal KFCP tidak dilakukan melalui paket kerja, seperti 
sekolah lapangan bagi petani untuk peningkatan mata pencaharian, namun data pada kegiatan tersebut diikutsertakan 
dalam analisis.

Proses penyusunan Perjanjian Desa diselaraskan dengan perencanaan pembangunan desa untuk memastikan bahwa 
proyek tersebut sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Perjanjian tersebut disusun melalui proses komunikasi, 
konsultasi dan diskusi yang panjang dengan warga desa, yang sebagian besar dilakukan pada tahun 2011. Konsultasi yang 
mendalam tidak hanya dilakukan oleh KFCP untuk menetapkan Perjanjian Desa, tetapi masing-masing paket kerja juga 
dibahas dan direncanakan bersama-sama dengan pihak desa, dimodifikasi sesuai dengan masukan dari warga desa, dan 
kemudian ditetapkan dalam Musdes. Musdes (musyawarah desa – musyawarah dan sesi konsultasi desa) adalah forum 
pengambilan keputusan utama di desa. Musdes diselenggarakan sebelum paket kerja dimulai dan di akhir setiap proses 
verifikasi yang dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan di dalam paket kerja. Data yang disajikan termasuk (namun 
tidak terbatas pada) tingkat partisipasi warga dalam rembug desa dan forum pengambilan keputusan yang diadakan 
menjelang finalisasi Perjanjian Desa serta perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5-tahun Desa.

Analisis yang disajikan di sini didasarkan pada kumpulan data yang disusun dari data mentah yang tersimpan dalam 
proyek dan/atau desa termasuk daftar hadir rapat. Jumlah yang tertera pada daftar tersebut mewakili pendaftaran 
paket kerja untuk menerima pembayaran atas kontribusi dalam tiap paket (serta bantuan teknis dan dukungan yang 
terkait), dan kehadiran dalam pertemuan formal dan kegiatan yang telah difasilitasi oleh KFCP. Penting untuk dicatat 
bahwa analisis ini mencoba memisahkan partisipasi ‘unik’ (yaitu, di mana seorang warga/rumah tangga berpartisipasi 
dalam minimal satu kegiatan setidaknya sekali) dan partisipasi kumulatif (jumlah total partisipasi di mana beberapa 
individu berpartisipasi beberapa kali setahun dalam forum komunikasi dan beberapa rumah tangga berpartisipasi dalam 
beberapa paket pekerjaan). Bila memungkinkan, analisis ini dipecah menurut jenis kelamin dan desa1.  Analisis lebih 
lanjut akan dilakukan di masa yang akan datang mengenai bagaimana rumah tangga ini dapat dibedakan menurut 
kelompok sosial-ekonomi dan penanda identitas lain. Kegiatan lain untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang 
gambut yang dilakukan di bawah IAFCP/KFCP merupakan bagian penting dari program, tetapi tidak dibahas di sini.

1Jumlah desa dalam wilayah pelaksanaan program KFCP baru-baru ini meningkat dari 7 menjadi 9 pada akhir 2012 menyusul pemekaran dua desa; 
meskipun penyusunan data ini dipecah berdasarkan 7 desa yang asli.
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Saya pernah terlibat dalam sebuah program pemerintah untuk produksi bibit karet sehingga saya memiliki sedikit pengalaman 
memproduksi bibit. Saya berharap para wanita bisa belajar dari pengalaman saya, sehingga kami semua secara bersama-sama bisa 
meningkatkan taraf hidup kami. Standar kami sangat tinggi. Tujuan kami adalah untuk menghasilkan produksi bibit terbaik dalam 
proyek KFCP . � Susanti, Kepala Persemaian, Desa Kanjarau �

PAKET KERJA 
Pembibitan, penanaman, kegiatan rehabilitasi lahan gambut, dan kegiatan mata pencaharian 
lainnya 

Pelaksanaan kegiatan dalam paket kerja dan pendistribusian manfaat pembangunan di desa diatur oleh Tim Pelaksana 
Kegiatan desa (TPK) di bawah pengawasan Tim Pengawas desa (TP) � yang terdiri dari warga desa � dengan bantuan dan 
peningkatan kapasitas yang disediakan oleh staf KFCP. Prinsip utama yang melatarbelakangi pendekatan ini adalah agar 
desa mengatur sendiri pelaksanaan kegiatannya sehingga mereka mendapatkan pengetahuan tentang cara melaksanakan 
kegiatan secara transparan dan dengan cara-cara yang dapat menambah luas hutan dan tidak menimbulkan emisi. Oleh 
karena itu, warga desa ‘belajar sambil melakukan’, yang merupakan bagian penting dari pendekatan partisipatif yang 
digunakan oleh KFCP untuk mendemonstrasikan REDD+ dan mendorong kepemilikan di tingkat desa. Staf proyek tidak 
melaksanakan kegiatan secara langsung. Banyak kegiatan dilakukan berulang-ulang hingga dua sampai tiga kali, atau 
dilakukan secara bertahap agar proses pembelajaran bagi warga desa ini dapat terlaksana. ’Kekurangan-kekurangan’ dan 
tantangan awal yang dihadapi dalam putaran pertama pelaksanaan kegiatan diperbaiki atau ditingkatkan melalui proses 
pembelajaran saat pelaksanaan putaran berikutnya. 

Paket-paket ini meliputi biaya-biaya yang telah dianggarkan (material, transportasi, tenaga kerja, dan sebagainya) untuk 
memproduksi hasil yang telah disepakati dalam paket sehingga bisa disebut sebagai sebuah ‘bisnis’ bagi desa tersebut. 
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Paket ‘kerja’ bukan semata-mata membayar tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan proyek, melainkan suatu ‘paket’ 
pelaksanaan kegiatan yang disepakati bersama dan dikelola sendiri oleh desa di mana penduduk desa berpartisipasi 
melalui berbagai cara. Penduduk desa berpartisipasi dalam penyusunan rencana kerja (dengan bantuan teknis), mengatur 
pertemuan, memfasilitasi pertukaran informasi, dan melaporkan kembali kepada masyarakat tentang kemajuan 
yang terjadi. Mereka mengelola kegiatan dan anggaran, menyediakan material, mempersiapkan plot, melakukan 
pembibitan, serta memantau dan melaporkan kebakaran. Kelompok yang dipilih oleh desa antara lain juga memantau 
dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada desa. Dengan memfasilitasi desa untuk menghasilkan output yang telah 
disepakati dengan menggunakan prinsip-prinsip dan langkah-langkah seperti tertuang dalam kerangka Perjanjian Desa, 
program ini berupaya mempersiapkan warga untuk membentuk sistem penerimaan manfaat usaha-usaha REDD+ yang 
lebih berbasis pada kinerja dan untuk mencapai target yang disepakati di masa yang akan datang. 

Anggaran juga mencakup alokasi dana darurat sebesar 5 persen. Jika paket-paket tersebut berjalan lancar, desa dapat 
menggunakan dana 5 persen tersebut untuk prioritas lain yang telah disetujui dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa yang dibuat bersama oleh warga desa dengan bantuan KFCP dalam fase pertama dari program ini. 
Pembayaran 5 persen adalah sebagai sebuah bentuk uji coba atas pembayaran ‘manfaat’ REDD+ kolektif untuk kinerja 
yang telah dilakukan. Pembayaran ke desa-desa untuk paket kerja ini dilakukan dalam beberapa tahap pembayaran 
selama masa berlangsungnya paket. Proses pemantauan dan verifikasi dilakukan oleh TP desa bersama staf KFCP secara 
berkala, sebelum tahapan pembayaran dilakukan. Dengan demikian, penduduk desa juga belajar cara memantau kegiatan 
dan cara mengukur kinerja mereka dan membandingkannya terhadap output yang telah disepakati, yang mungkin akan 
diperlukan dalam inisiatif kegiatan REDD+ di masa mendatang. Proses ini juga menguji indikator dari berbagai batasan-
batasan sosial dan pemerintahan yang relevan di tingkat kegiatan.

Kemajuan aktivitas dimonitor dan diverifikasi berdasarkan standar yang telah disepakati sebelumnya dalam Perjanjian 
Desa dan dalam paket kerja, menggunakan kinerja sebagai indikator ‘perkiraan’. Diharapkan bahwa pengalaman 
menerima pembayaran untuk kegiatan lingkungan dengan indikator kinerja ini akan mempersiapkan masyarakat 
menerima pembayaran berdasarkan kinerja sesuai skema REDD+ yang mungkin akan dilaksanakan di masa depan. Pada 
akhir Juni 2013, KFCP memberikan dana sejumlah AUD 2.072.567 sebagai pembayaran kegiatan paket kerja di desa-
desa di lokasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan KFCP. Meskipun KFCP mendanai kegiatan-kegiatan tersebut, KFCP bukan 
‘pemilik’ hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut � kegiatan dan hasilnya dimiliki dan dikelola oleh warga desa.

Populasi penduduk desa dapat dilihat dalam Lampiran 1. Pada tahun 2010, ada sekitar 2000 rumah tangga yang 
tinggal di daerah tersebut menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS),  dengan migrasi sekitar 10 persen yang 
menyebabkan jumlah rumah tangga bervariasi dari tahun ke tahun. Data KFCP menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga 
sudah mendekati angka 2300 pada tahun 2012 berdasarkan validasi terbaru dari rumah tangga di daerah tersebut (data 
di bulan April 2013 mencatat 2.275 rumah tangga di daerah tersebut).

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam kegiatan KFCP antar desa, kumpulan data telah dipersiapkan berdasarkan 
data desa tentang jumlah rumah tangga yang terdaftar di TPK untuk berperan serta dalam kegiatan paket kerja di 
bawah Perjanjian Desa. Rumah tangga yang terdaftar menerima pembayaran atas nama rumah tangga tersebut (yang 
didistribusikan oleh TPK setelah KFCP melakukan pembayaran ke desa) dan menerima bantuan teknis pelatihan dan 
bimbingan untuk masing-masing kegiatan yang diberikan oleh staf KFCP. Mengingat bahwa hanya satu orang yang 
terdaftar dari satu rumah tangga (untuk mencegah tumpang-tindih), sulit untuk secara tepat menetapkan jumlah 
individu dalam rumah tangga yang berkontribusi terhadap upaya KFCP dalam uji coba program REDD+ di bawah paket 
kerja dan yang secara finansial mendapat manfaat dari partisipasinya dalam program KFCP. Hal ini terutama terjadi 
dalam produksi bibit, karena anggota-anggota keluarga yang berbeda dari satu rumah tangga akan melakukan pengairan 
dan perawatan bibit pada saat yang berbeda, tetapi rumah tangga-lah yang akan menerima pembayaran akhir dari TPK 
atas kontribusi satu atau lebih anggota keluarganya dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, data partisipasi paket 
kerja dan kegiatan lainnya seperti sekolah lapangan bagi petani didasarkan pada partisipasi rumah tangga dan tidak 
dapat mewakili partisipasi perorangan.

Selain itu, berdasarkan pengamatan lapangan di desa-desa dimana kegiatan-kegiatan KFCP dilaksanakan, tampaknya 
warga desa cenderung mencalonkan pria dewasa dari rumah tangga mereka sebagai orang yang mewakili rumah tangga 
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untuk berpartisipasi dalam aktivitas paket kerja KFCP. Kaum wanita yang biasanya mewakili rumah tangganya adalah 
mereka yang sudah tidak memiliki pasangan, pasangannya sedang bepergian, atau sakit; wanita tersebut tidak menikah; 
atau menggantikan orang tua mereka yang sakit sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu, angka partisipasi rumah 
tangga yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin kurang mewakili partisipasi kaum wanita dalam paket kerja.

Terdapat dua pertimbangan lain yang penting dan harus digarisbawahi dalam menafsirkan data partisipasi dalam 
paket kerja. Pertama, perbedaan antara partisipasi ‘unik’ dan kumulatif yang dibahas dalam pengantar paparan ini. 
Untuk mengukur tingkat partisipasi dalam KFCP, data partisipasi dikelompokkan berdasarkan kegiatan paket kerja � 
dan seperti yang dibahas dalam bagian berikutnya dari paparan ini, data partisipasi juga dikelompokkan berdasarkan 
jenis pertemuan/forum komunikasi yang dihadiri � untuk menghasilkan jumlah kumulatif total. Jumlah kumulatif adalah 
jumlah total partisipasi dalam kegiatan-kegiatan KFCP. Analisis lebih lanjut kemudian dilakukan untuk mengetahui 
tingkat partisipasi ‘unik’ (di mana rumah tangga berpartisipasi dalam minimal satu paket kerja, atau seorang individu 
berpartisipasi dalam minimal satu forum komunikasi) berdasarkan tahun dan desa. Ini akan menunjukkan jangkauan 
KFCP atas rumah tangga dan atas individu di  daerah tersebut.

Kedua, dalam beberapa kasus, beberapa rumah tangga tidak melanjutkan kegiatan hingga pekerjaan selesai. Dengan 
demikian, ada perbedaan antara jumlah rumah tangga yang mendaftar untuk kegiatan tersebut dengan jumlah rumah 
tangga yang menerima pembayaran akhir. Hal ini terutama terjadi pada kegiatan reforestasi yang melakukan penanaman 
di lahan gambut yang dalam, di mana anggota rumah tangga mungkin sakit atau memiliki prioritas lain di saat-saat yang 
penting selama pelaksanaan kegiatan. Diperkirakan bahwa untuk kegiatan penanaman, tingkat ‘drop out’-nya antara 10 
sampai dengan 12 persen, sedangkan untuk kegiatan produksi bibit tingkat ‘drop out-nya hanya sekitar 5 persen, dan 
untuk sebagian besar kegiatan lainnya tingkat ‘drop out’-nya sangat kecil. Dalam menganalisa data, digunakan tingkat 
‘drop out’ 8 persen untuk menentukan jangkauan kegiatan KFCP ke rumah-rumah tangga.

Tabel 1 di bawah ini menunjukkan rincian data dari partisipasi ‘unik’ rumah tangga dalam paket kerja, tahun demi tahun, 
berdasarkan pendaftaran. Melalui partisipasi dalam paket kerja dan dengan memperhitungkan warga yang melakukan 
‘drop out’, KFCP telah menjangkau 41 persen rumah tangga di wilayah tersebut pada tahun 2011, dan hampir tiga 
perempat dari keseluruhan rumah tangga pada tahun 2012. Secara keseluruhan, antara tahun 2010 sampai dengan 
tahun 2012, tiga perempat dari seluruh rumah tangga di wilayah pelaksanaan program KFCP telah berpartisipasi dalam 
setidaknya satu dari kegiatan peningkatan penghasilan/kapasitas KFCP melalui paket kerja sebagai bagian dari uji coba 
REDD+; dengan sebagian besar rumah tangga berpartisipasi dalam dua paket kerja atau lebih. Pada saat-saat penting 
sebelum kegiatan, upacara adat diselenggarakan oleh desa-desa untuk memberkati dimulainya kegiatan sesuai dengan 
prinsip saling menghormati, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Desa.

Tabel 1 – Partisipasi ‘unik’ dalam kegiatan KFCP: rumah tangga (RT) penerima manfaat dari minimal satu paket kerja, 
menurut tahun

Level partisipasi ‘unik’ dalam kegiatan KFCP 
(paket kerja) yang memberikan manfaat finansial 
dan peningkatan taraf hidup, berdasarkan tahun

RT terdaftar 
berdasarkan 

anggota 
keluarga pria

RT terdaftar 
berdasarkan 

anggota 
keluarga 
wanita

Jumlah 
keseluruhan 

RT ‘unik’ 
yang 

terdaftar

Perkiraan 
Jumlah RT di 
wilayah KFCP

Partisipasi ‘unik’ dari RT 
di KFCP dalam paket kerja 

(dengan memperhitungkan 
tingkat dropout 8% dari 

pendaftaran paket kerja awal)

Perkiraan 
Jumlah %

Paket Kerja 2010 (penduduk di wilayah kerja 
KFCP) 78 5 83 2000 N/A N/A

Paket Kerja 2011 (penduduk di wilayah kerja 
KFCP) 709 216 925 2100 861 41 %

Paket Kerja 2012 (penduduk di wilayah kerja 
KFCP) 1487 320 1807 2275 1662 73 %

Paket Kerja 2010-2012 (penduduk di wilayah kerja 
KFCP)* 1388 435 1823 2275 1677 74 %

* Antara 2010-2012 lebih dari 118 rumah tangga ‘unik’ menerima manfaat, namun, tidak dapat dipastikan apakah orang yang 
terdaftar tinggal di daerah tersebut (seperti pemilik tatas yang mungkin berdomisili di tempat lain tetapi telah sepakat untuk 
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kegiatan yang berkaitan dengan tatas mereka yang terletak di wilayah dimana program KFCP dilaksanakan; atau anggota keluarga 
yang telah membantu mengerjakan program tetapi mungkin sekarang telah bermigrasi) 

** N/A - persentase tidak dihitung karena kegiatan yang berlangsung pada tahun 2010 sangat sedikit. 

*** Ada 5 persen tingkat kesalahan dalam jumlah yang disajikan dalam tabel ini.

Tabel 2 dan Gambar 1 berikut menunjukkan jumlah rumah tangga yang berpartisipasi dalam paket-paket kerja tertentu. 
Jelas bahwa dua kegiatan yang telah dirancang untuk partisipasi masyarakat di desa-desa dimana kegiatan-kegiatan 
KFCP dilaksanakan sampai saat ini adalah pengelolaan produksi bibit dan reforestasi (terutama penanaman). Ribuan 
orang di lokasi pelaksanaan program KFCP telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Produksi bibit lebih ditujukan bagi 
partisipasi wanita yang memiliki anak-anak karena lokasinya dekat dengan rumah sehingga mereka dapat merawat 
bibit yang ditanam sambil melakukan tanggung jawab rumah tangga lainnya. Penanaman yang berlangsung di lahan 
gambut dalam, yang sulit dijangkau oleh sebagian besar warga desa dianggap sebagai aktivitas yang lebih tepat untuk 
pria. Penting untuk dicatat bahwa pembagian kerja sesuai jenis kelamin didasarkan pada jenis kelamin orang yang 
mewakili rumah tangga pada saat pendaftaran (seperti telah dibahas di atas). Namun demikian, hasil pengamatan dan 
evaluasi kualitatif mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus, anggota rumah tangga yang lain juga berpartisipasi 
dalam kegiatan, khususnya wanita yang berpartisipasi dalam produksi pembibitan. Walaupun dengan adanya tantangan 
untuk pendaftaran rumah tangga yang kurang mewakili partisipasi wanita, partisipasi dari rumah tangga yang dianggap 
dikepalai oleh wanita telah meningkat dari tahun ke tahun dalam produksi bibit dan reforestasi, baik menurut jumlah 
rumah tangga yang dikepalai wanita yang terdaftar dan dari hasil pengamatan kualitatif.

KFCP memperjuangkan keterlibatan masyarakat 
dalam proyek ini. Transparansi ini membantu untuk 
memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Perangkat 
Desa dan memberi kami alat dan kepercayaan untuk 
menyelesaikan masalah-masalah di desa.

Nanang Karyadi, Ketua BPD,
Desa Tumbang Muroi

Banyak upaya rehabilitasi lahan gambut yang dilakukan 
melalui KFCP didasarkan pada paket kerja di desa-desa 
untuk melakukan segala sesuatunya, kecuali pekerjaan 
yang melibatkan alat berat. Sebagian dari pekerjaan 
berbasis masyarakat ini mencakup pembuatan pagar 
kayu /konstruksi tabat (yang terutama ditujukan untuk 
membangun penghalang pada kanal-kanal kecil buatan 
tangan untuk merehabilitasi lahan gambut). KFCP juga 
telah mengadakan sekolah lapangan untuk melatih para 
pelatih (train the trainer) bagi petani untuk melatih 
para penggerak masyarakat dan kepala kelompok tani 
dalam metode-metode produksi untuk menghasilkan 
karet dengan kualitas yang lebih baik dan ketrampilan 
mata pencaharian alternatif untuk meningkatkan 
kesejahteraan petani. Tujuan dari kegiatan ini adalah 
agar para peserta dapat membagi keahlian mereka 
dengan anggota kelompok tani yang lain. Pelatihan 
dan bantuan keuangan diberikan kepada para anggota 
TPK dan TP yang mengelola kegiatan dan memantau 
kemajuan mereka melalui Paket Dasar.
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Tabel 2 – Jumlah total rumah tangga yang terdaftar untuk paket kerja (untuk menerima pembayaran serta bantuan 
teknis dan dukungan yang terkait) dan kegiatan KFCP yang lain, berdasarkan jenisnya

Paket kerja Jumlah RT terdaftar

Produksi bibit di pesemaian - Fase 1 (2010-11) 968

Produksi bibit di pesemaian - Fase 2 (2012) 1190

Penanaman (2010) 105

Penanaman (2011-12) 577

Penanaman (2012-13) 919

Melatih Para Pelatih – Sekolah Lapangan Petani (2010) 34

Melatih Para Pelatih – Sekolah Lapangan Petani (2011) 261

Kader/Penggerak Petani – terus menerus 60

Pemagaran – Tahap 1 (2012) 65

Pemagaran – Tahap 2 (2012) 202

Pemagaran – Tahap 3 (2012) 197

Uji coba pemblokiran tatas (2011) 19

Pemblokiran tatas – paket dengan desain yang telah direvisi (2011-12) 40

Paket mata pencaharian (fase satu saat ini sedang berjalan - 2013) Kira-kira 1597*

*Saat ini program beroperasi di enam dari tujuh desa di lokasi pelaksanaan program KFCP. Program ini menargetkan (kira-kira)  1.776 
rumah tangga yang berhak ikut serta di enam desa ini, dengan sekitar 1.597 rumah tangga yang memilih untuk berpartisipasi. Jumlah 
ini akan diverifikasi selama pelaksanaan dan akan diselesaikan setelah fase ini berakhir.

Pada akhir tahun 2012, KFCP mulai menerapkan paket mata pencaharian alternatif yang mendanai kegiatan mata 
pencaharian yang berkesinambungan, yang keduanya akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga 
dalam jangka panjang dan menghindari adanya ekspansi lahan pertanian ke lahan gambut, sehingga menghindari emisi 
gas rumah kaca yang tidak diperlukan. Persiapan kerja yang mendetail telah dilakukan, yang mencakup pemberian 
dukungan teknis untuk membantu penduduk desa menemukan lokasi yang sesuai (misalnya jenis tanah) di daerah 
yang ditunjuk/dimiliki oleh mereka dan untuk menetapkan proses implementasi. Proses persiapan membutuhkan 
waktu lebih lama dari yang diharapkan karena pendekatan partisipatif yang digunakan yang membutuhkan peningkatan 
kapasitas yang panjang, pemetaan, pengumpulan data, menanggapi kebutuhan desa dan bantuan kepada masyarakat 
setempat untuk menemukan plot yang cocok (baik di tanah mereka sendiri ataupun di lahan desa yang kosong). Selama 
tahap penilaian dapat dilihat bahwa sejumlah besar warga desa memilih mata pencaharian alternatif menanam karet 
(yang sudah menjadi mata pencaharian lazim di daerah tersebut), dan hanya beberapa warga yang memilih pilihan 
mata pencaharian lainnya. Dengan demikian, program ini bermaksud untuk memberikan bibit karet yang cukup untuk 
menanami 1 hektar lahan, atau suatu jumlah yang setara dalam bentuk tambak ikan dan wanatani. Selama fase pertama 
implementasi (akhir 2012 hingga pertengahan 2013) sepertiga dari seluruh paket digulirkan dalam tahap percontohan 
untuk memungkinkan adanya proses belajar antar desa dan untuk mengidentifikasi tantangan teknis yang perlu ditangani 
dalam tahap berikutnya. Selanjutnya, selama fase ini, lebih dari 670 rumah tangga secara resmi berpartisipasi dalam 
sekolah lapangan bagi petani (maksudnya adalah, rumah tangga ini mengisi formulir pendaftaran; walaupun banyak 
warga lain yang juga hadir) yang difasilitasi oleh para kader petani (penyuluh desa). Hampir semua rumah tangga yang 
menerima manfaat mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan di lapangan dan peningkatan kapasitas 
untuk mempersiapkan mereka dalam implementasi program.

Program mata pencaharian dari KFCP menargetkan semua rumah tangga di wilayah tersebut. Program ini bertujuan 
untuk memberikan manfaat berupa pengentasan kemiskinan jangka panjang kepada penduduk desa yang 
berpartisipasi dalam kegiatan demonstrasi REDD+. Manfaat mata pencaharian juga diberikan untuk mendorong 
penduduk desa mengurangi kegiatan lain yang menimbulkan emisi. Memberikan manfaat bagi semua rumah tangga 
yang ingin berpartisipasi diharapkan dapat memberikan distribusi manfaat yang adil, yang merupakan tujuan penting 
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dari REDD+. Sekitar 90 persen rumah tangga di desa-desa yang berpartisipasi (yaitu enam dari tujuh desa di daerah 
pelaksanaan kegiatan KFCP pada akhir tahun 2012). Jumlah ini kira-kira 1.597 rumah tangga dari (kurang lebih) 1.776 
rumah tangga yang memenuhi syarat dalam fase ini.2

Gambar 1: Jumlah rumah tangga yang berpartisipasi dalam kegiatan lapangan REDD+ KFCP , berdasarkan jenis 
kelamin orang yang mendaftar atas nama rumah tangga
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Catatan:  Angka tersebut tidak termasuk data uji coba pemblokiran tatas atau anggota TPK / TP yang menerima pembayaran dalam 
Paket Dasar. Jenis kelamin ditentukan menurut anggota rumah tangga yang mendaftar untuk paket kerja, meskipun anggota rumah 
tangga lainnya mungkin turut berpartisipasi dalam kegiatan ini dan angka tersebut kemungkinan besar kurang mewakili partisipasi 
wanita. Tingkat kesalahan pada jumlah yang disajikan dalam gambar ini adalah 5 persen.

2Perlu dicatat bahwa 179 rumah tangga memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam program mata pencaharian dalam fase ini di enam desa
(desa asli) karena mereka sibuk dengan kegiatan lain atau karena bekerja di luar daerah. 
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KEGIATAN KONSULTASI, KOMUNIKASI, DAN PELATIHAN

KFCP melaksanakan berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dan kegiatan-kegiatan konsultasi, pembagian informasi, 
dan pelatihan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

• pelatihan untuk tim implementasi dan pengawas (keduanya terdiri dari penduduk desa), pelatihan praktek 
pelaksanaan kegiatan bagi penduduk desa,

• pertemuan perencanaan kelompok kecil dengan pemerintah desa, tim pelaksana, tokoh adat, dan pihak lain yang 
bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan di tingkat desa,

• diskusi kelompok kecil dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan, baik yang mendukung maupun tidak 
mendukung kegiatan KFCP,

• pertemuan resmi di tingkat desa (MusDes) untuk konsultasi, pencapaian mufakat untuk kegiatan KFCP, perencanaan, 
pemberian umpan balik hasil verifikasi dari pemantauan kegiatan, dan lain-lainnya, dan

• kegiatan sosialisasi dan komunikasi untuk membagikan pemahaman-pemahaman kunci dan pendekatan-pendekatan 
REDD+, serta informasi terkait lainnya.

Misalnya, selama tahap konsultasi sebelum pembuatan Perjanjian Desa, berbagai pertemuan diadakan dengan 
kelompok pro dan kontra kegiatan-kegiatan KFCP untuk memastikan bahwa kepentingan, kekhawatiran, dan kebutuhan 
dari berbagai kelompok pemangku kepentingan sejauh memungkinkan dapat ditampung dalam perjanjian pelaksanaan 
kegiatan tersebut. Dalam kasus lain, pertemuan dan pelatihan diselenggarakan untuk berbagi informasi dan meningkatkan 
ketrampilan, dengan tujuan menciptakan sebuah pemahaman tentang bagaimana merehabilitasi lahan gambut atau 
untuk menghindari perilaku yang menimbulkan degradasi lahan gambut atau emisi. Beberapa kegiatan komunikasi 
dan pelatihan dipusatkan pada peningkatan kualitas penerapan kegiatan, seperti produksi bibit dengan tujuan untuk 
meningkatkan tingkat kelangsungan hidup bibit, atau dalam bidang akuntansi dan administrasi, agar penduduk desa 
dapat melaksanakan kegiatan dengan cara yang transparan. 

Untuk memperkirakan tingkat partisipasi dalam forum ini, baik partisipasi ‘unik’ dan kumulatif, proses serupa seperti 
yang digunakan untuk penetapan paket kerja (seperti dijelaskan di atas) digunakan juga di sini.  Pengelompokan data 
dibuat dengan menggunakan daftar hadir dalam setiap forum tersebut. 

Gambar 2 berikut menunjukkan jumlah berbagai forum yang diadakan selama tahun 2010-2012. Angka tersebut 
menunjukkan bahwa KFCP telah melakukan banyak kegiatan pelibatan masyarakat dan konsultasi di tujuh desa di lokasi 
pelaksanaan program KFCP, dengan frekuensi yang cukup banyak tiap tahunnya. Dalam banyak kasus, jumlah kegiatan 
yang dilakukan terus meningkat setiap tahun, kecuali untuk kegiatan sosialisasi; lebih banyak kegiatan yang dilakukan 
pada tahun 2011 dibandingkan pada tahun 2012, karena pada saat itulah Perjanjian Desa dibahas dan dinegosiasikan, 
melalui pertemuan-pertemuan sosialisasi yang merupakan bagian penting dari proses ini. Jumlah musyawarah desa 
dan pertemuan konsultasi yang diadakan untuk secara bersama-sama membuat keputusan untuk perencanaan, 
pengawasan, verifikasi, dan pencapaian konsensus sehubungan dengan kegiatan KFCP sangat tinggi pada tahun 2011 
mengingat Musdes berhubungan dengan perencanaan tingkat desa untuk kegiatan mendatang, serta konsultasi dan 
negosiasi Perjanjian Desa. Jumlah Musdes yang diadakan pada tahun 2012 juga cukup tinggi saat jumlah paket kerja 
meningkat, karena dibutuhkan lebih banyak Musdes bagi masyarakat untuk memutuskan apakah mereka setuju dengan 
paket tersebut (di mana mereka akan melakukan pelayanan lingkungan) sebelum pelaksanaan dan untuk melaporkan 
kembali kegiatan verifikasi untuk tahapan pembayaran selama pelaksanaan paket kerja. 
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Gambar 2. Jumlah kegiatan: pengambilan keputusan, konsultasi, serta forum komunikasi dan pelatihan yang 
difasilitasi oleh KFCP pertahun 
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Catatan: MusDes = pertemuan resmi seluruh desa untuk konsultasi, pembahasan, dan pengambilan keputusan. Sosialisasi = 
pengarahan/komunikasi/penjelasan kepada masyarakat tentang konsep-konsep penting. 

Angka-angka yang disajikan untuk partisipasi dalam forum ini adalah angka minimum konservatif, karena banyak 
penduduk desa yang cenderung menghadiri pertemuan untuk mendengarkan atau terlibat dalam diskusi, tetapi tidak 
secara resmi mendaftarkan diri dengan mengisi daftar hadir. Oleh karena itu, angka-angka ini kemungkinan besar kurang 
mewakili partisipasi dalam pertemuan-pertemuan formal, pelatihan/lokakarya, dan forum komunikasi lainnya. Selain 
itu, angka juga tidak mencakup pelatihan, pertemuan, diskusi, dan partisipasi informal lainnya yang terjadi melalui 
interaksi rutin dengan fasilitator KFCP yang menghabiskan cukup banyak waktu di setiap pemukiman. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa hampir 2000 orang telah berpartisipasi dalam setidaknya satu Musdes antara tahun 
2010-2012, dengan 1.632 peserta adalah penduduk tetap desa-desa dimana kegiatan-kegiatan KFCP dilaksanakan 
(mewakili hampir sepertiga orang dewasa yang tinggal di daerah tersebut). Pihak lain yang juga menghadiri Musdes 
termasuk pemerintah dan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang tidak berdomisili di desa tersebut, dan pihak-
pihak lain. Meskipun Musdes terbuka untuk semua warga desa, dan bahkan dengan upaya KFCP untuk mendukung 
TPK menyebarkan pesan mengenai adanya Musdes seluas mungkin, seringkali hanya satu anggota rumah tangga 
saja yang hadir dalam MusDes,  hal ini disebabkan oleh tanggung jawab mata pencaharian dan pengasuhan anak. 
Melihat kenyataan ini, KFCP berupaya untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman tentang kegiatan dengan cara 
mengadakan berbagai pertemuan-pertemuan kecil dengan beberapa kelompok tertentu—seperti wanita atau kelompok 
mata pencaharian—sebelum mengadakan Musdes yang lebih besar, dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan dan 
memberikan informasi bagi kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat desa sebanyak mungkin. Hampir tiga 
perempat dari orang dewasa yang tinggal di wilayah pelaksanaan kegiatan KFCP telah menghadiri setidaknya salah 
satu dari forum komunikasi alternatif ini selama tahun 2010-2012 (kolom dua). Ini menunjukkan bahwa keragaman 
forum komunikasi diperlukan di samping Musdes, agar informasi dapat menjangkau mayoritas masyarakat desa. Jika 
peserta dalam pertemuan kelompok khusus tidak bisa berpartisipasi dalam Musdes berikutnya, KFCP memfasilitasi 
perwakilan kelompok yang ada untuk berpartisipasi dalam Musdes untuk memaparkan pandangan dan kepentingan 
kelompok tersebut dalam proses pengambilan keputusan yang lebih luas. Selama Musdes, sebagaimana kebiasaan di 
wilayah tersebut maupun di wilayah lain di Indonesia, keputusan dibuat melalui diskusi panjang dan musyawarah untuk 
mencapai mufakat, dan bukan melalui pengambilan suara (di mana jumlah peserta total akan lebih berpengaruh).
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Tabel 3 – Partisipasi ‘unik’ dari individu-individu dalam pengambilan keputusan, konsultasi, serta forum komunikasi 
dan pelatihan yang difasilitasi KFCP

 

1. Jumlah peserta pada minimal satu MusDes 
(2010-2012)

2. Jumlah peserta pada minimal satu 
kegiatan pertemuan/pelatihan/lokakarya/ 

sosialisasi, tidak dibedakan berdasarkan 
jenis (2010-2012)

3. Jumlah peserta pada minimal 
satu kegiatan pertemuan, 
pelatihan/lokakarya, atau 

sosialisasi, dibedakan 
berdasarkan jenis dan dihitung 

untuk setiap jenis

Jenis peserta (berdasarkan 
daftar hadir) Pria Wanita Total 

Persentase 
jumlah total 

orang dewasa 
yang tinggal di 
wilayah KFCP

Pria Wanita Total 

Persentase 
jumlah total 

orang dewasa 
yang tinggal di 
wilayah KFCP

Pria Wanita Total 

Penduduk tetap dalam lokasi 
pelaksanaan kegiatan KFCP 987 645 1632 36 per cent 1791 1405 3196 71 per cent 2574 1896 4470

Penduduk sementara 
(mengunjungi anggota 
keluarga, dll.)

N/A N/A 146 N/A N/A N/A 580 N/A N/A N/A 515

Lain-lain (LSM, perwakilan, 
staf, dan pengamat dari 
pemerintah)

N/A N/A 220 N/A N/A N/A 909 N/A N/A N/A 945

Total   1998    4685    5930

Catatan: N/A – tidak tersedia atau tidak relevan. Tingkat kesalahan dalam tabel 5 persen.

Kolom kedua pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dalam tahun 2010-2012 lebih dari tiga perempat orang dewasa yang 
tinggal di lokasi pelaksanaan kegiatan KFCP berpartisipasi dalam minimal satu kali kegiatan pertemuan/pelatihan/
lokakarya/sosialisasi. Data pada kolom kedua menunjukkan partisipasi ‘unik’, yang menghitung kejadian saat seorang 
penduduk desa berpartisipasi minimal satu kali di semua jenis kegiatan komunikasi. Namun, angka di kolom kedua tidak 
membedakan partisipasi ini berdasarkan jenis forum di mana warga tersebut berpartisipasi. Artinya, jika penduduk desa 
berpartisipasi minimal sekali dalam pelatihan dan minimal sekali dalam pertemuan, partisipasi hanya dihitung satu kali. 
Sebaliknya, kolom ketiga dalam Tabel 3 di atas juga menunjukkan partisipasi ‘unik’, namun jumlah yang ditampilkan 
membedakan ketika seorang warga berpartisipasi minimal sekali dalam setiap jenis forum. 

Sebagai contoh, pada kolom ketiga, jika seorang warga berpartisipasi dalam pelatihan dan dalam forum yang berbeda 
seperti pertemuan, dalam hal ini partisipasi ‘unik’ dihitung dua kali sebagai ‘jumlah kejadian’ partisipasi ‘unik’. Terhitung 
hampir 6.000 kasus ‘unik’ dari orang yang berpartisipasi minimal sekali dalam salah satu kegiatan komunikasi KFCP 
(Kolom 3) dalam tahun 2010-2012, dan saat angka ini dijumlahkan ke angka partisipasi dalam minimal satu Musdes 
(Kolom 1), jumlah kasus ‘unik’ dari partisipasi dalam forum komunikasi dan pengambilan keputusan yang berhubungan 
dengan KFCP mencapai hampir 8.000. 

Dalam tahun 2010-2012, dengan mempertimbangkan angka partisipasi ‘unik’ yang disajikan di atas dan angka partisipasi 
kumulatif yang disajikan di bagian lain dalam paparan ini, secara rata-rata, jumlah rumah tangga yang berpartisipasi 
dalam program KFCP telah memperoleh manfaat dari minimal dua paket kerja dan telah berpartisipasi dalam minimal 
tiga Musdes selama proyek berlangsung. Ini adalah penemuan yang bermanfaat untuk demonstrasi REDD+ lain yang 
mungkin tidak dapat memetakan data partisipasi dengan tingkat rincian yang diperlukan untuk analisa yang disajikan 
dalam paparan ini (membuat suatu rangkuman data seperti sensus yang mencocokkan rumah tangga dengan kegiatan). 
Jika temuan dari KFCP digunakan sebagai indikasi, ringkasan total partisipasi dapat dikurangi dengan suatu faktor tiga, 
untuk menghasilkan jumlah partisipasi individual yang ‘unik’ untuk setiap jenis forum komunikasi, dan dikurangi dengan 
suatu faktor dua, untuk menghasilkan jumlah partisipasi rumah tangga yang ‘unik’ dalam kegiatan yang menghasilkan 
pendapatan. Perkiraan tersebut dapat digunakan dengan asumsi sebagai berikut: 

• program-program tersebut melaksanakan beberapa kegiatan dalam rentang waktu dua sampai tiga tahun, 
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• pogram-program tersebut melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah-daerah terpencil di mana kesempatan yang 
telah disebarluaskan untuk berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan dan untuk mengakses manfaat 
ekonomis bukan merupakan suatu kebiasaan di daerah tersebut, dan 

• program-program tersebut mencakup berbagai upaya menyeluruh untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan 
membuka kesempatan bagi sebanyak mungkin rumah tangga untuk terlibat.

Angka-angka kumulatif yang disajikan pada Lampiran 3 menunjukkan volume kehadiran secara keseluruhan, yang 
diuraikan berdasarkan desa dan jenis kegiatan. Data tersebut menunjukkan banyak warga telah berpartisipasi lebih 
dari sekali di lebih dari satu jenis forum komunikasi, jika data tersebut dipandang dari sudut pandang rendahnya angka 
partisipasi ‘unik’ seperti telah dijelaskan di atas. Artinya, tabel dalam lampiran menunjukkan seluruh kejadian partisipasi, 
dengan menghitung berapa kali penduduk desa tersebut berpartisipasi dalam pertemuan, Musdes, pelatihan, dan 
kegiatan sosialisasi lainnya; data ini menghitung setiap kejadian partisipasi terlepas dari apakah warga tersebut telah 
berpartisipasi sebelumnya. Dalam lampiran jelas terlihat bahwa, jumlah kejadian partisipasi kumulatif terus meningkat 
dalam kegiatan-kegiatan, di desa-desa, dan berdasarkan jenis kelamin. Pada tahun 2010, KFCP tidak beroperasi secara 
penuh di semua desa (seperti di desa Sei Ahas dan Petak Puti), yang merupakan alasan tidak adanya catatan partisipasi 
untuk beberapa jenis forum di beberapa desa. 

Gambar 3 menunjukkan bahwa upaya-upaya KFCP untuk melibatkan wanita melalui pertemuan khusus wanita, pelatihan 
yang ditargetkan kepada wanita, dan inisiatif lainnya telah meningkatkan keterlibatan wanita dalam semua jenis forum 
komunikasi antara tahun 2011 dan 2012. Suatu temuan yang penting adalah bahwa keterlibatan yang ‘unik’ dari 
wanita dalam pelatihan-pelatihan melampaui keterlibatan pria pada tahun 2012. 

Gambar 4 berikut mengambil angka kumulatif yang juga disajikan dalam Lampiran 3, dan memetakan data dari tahun ke 
tahun berdasarkan jenis-jenis forum komunikasi yang berbeda untuk menunjukkan perubahan dalam volume partisipasi 
dari waktu ke waktu. Angka tersebut menunjukkan bahwa kehadiran kumulatif pada pertemuan secara umum telah 
meningkat dari tahun ke tahun, dalam hal jumlah kehadiran secara menyeluruh; meskipun seperti sudah dijelaskan 
sebelumnya, angka ini masih kurang mewakili tingkat partisipasi karena kecenderungan warga desa yang tidak selalu 
menandatangani daftar hadir saat mereka menghadiri pertemuan. Peningkatan frekuensi forum komunikasi yang diadakan 
dari waktu ke waktu ini dapat dijelaskan dengan meningkatnya jumlah pertemuan kecil dan forum lain yang dilakukan 
oleh KFCP untuk menjangkau berbagai jenis kelompok dan dengan menggunakan metode-metode penyebaran informasi 
berbeda. Sebagai contoh, Gambar 3 dan rincian berdasarkan desa dan jenis kelamin dalam Lampiran 3 menunjukkan 
lompatan signifikan antara tahun 2011 dan 2012 dalam partisipasi wanita, di mana wanita mewakili antara sepertiga 
sampai dengan setengah dari semua kasus keterlibatan yang tercatat secara kumulatif untuk Musdes, sosialisasi, dan 
pertemuan-pertemuan yang lebih kecil (tergantung pada desanya); dan satu setengah dari jumlah kumulatif kasus dalam 
keterlibatan dalam pelatihan pada tahun 2012. Hal ini sebagian disebabkan karena upaya-upaya yang lebih intensif 
untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kegiatan KFCP dan REDD+ melalui pertemuan khusus wanita 
dan kelompok khusus lainnya yang semakin banyak diadakan oleh KFCP dalam tahun 2012, beserta juga dengan upaya-
upaya pengarusutamaan jenis kelamin yang lain. Penting juga untuk dicatat bahwa jumlah pertemuan di Mantangai Hulu 
pada tahun 2012 lebih sedikit (dengan tingkat partisipasi terkait yang lebih rendah), karena penduduk desa memutuskan 
untuk tidak melanjutkan beberapa paket kerja di desa tersebut.
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Gambar 3: Persentase wanita dan pria yang berpartisipasi (partisipasi ‘unik’) dalam pertemuan, forum dan pelatihan
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Catatan: Tingkat kesalahan dalam angka-angka yang disajikan dalam gambar ini adalah 5 persen.

Gambar 4: Jumlah partisipasi kumulatif: pertemuan dan forum komunikasi yang difasilitasi KFCP, dalam tahun
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Catatan: Tingkat kesalahan dalam angka-angka yang disajikan dalam gambar ini adalah 5 persen.

Lampiran 3 juga menunjukkan adanya variasi di antara desa-desa, baik dalam jumlah pertemuan dan frekuensi kehadiran, di 
mana lebih banyak pertemuan dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi di desa-desa yang telah mengimplementasikan 
lebih banyak kegiatan KFCP (yang menyebabkan dibutuhkannya lebih banyak perencanaan dan konsultasi), atau di desa-
desa yang melaksanakan banyak diskusi yang berulang dan berkepanjangan atas permintaan masyarakat. Lebih banyak 
paket kerja telah dilaksanakan di beberapa desa, seperti desa Katunjung, karena kondisi lingkungan dan kedekatannya 
dengan daerah kegiatan rehabilitasi lahan gambut. Walaupun demikian, KFCP terus berupaya keras untuk memastikan 
bahwa semua desa telah mengambil bagian sekurang-kurangnya dalam beberapa aktivitas.
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Jumlah orang yang berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan pelibatan KFCP (lihat rentang keterlibatan dalam 
Tabel 4) bergantung pada jenis kegiatan dan tujuannya. Untuk Musdes yang lebih bersifat administratif/berpusat 
pada perencanaan, angka partisipasi cenderung lebih rendah (data tidak disajikan). Akan tetapi, untuk Musdes yang 
membahas isu-isu penting seperti paket kerja dan Perjanjian Desa (data tidak disajikan), jumlahnya jauh lebih tinggi, 
mencapai lebih dari 100 orang yang berpartisipasi dalam setiap pertemuan. Sekali lagi, penting untuk digarisbawahi 
bahwa angka-angka di dalam tabel adalah indikasi dari rumah tangga yang sudah terwakili meskipun perhitungan tetap 
dilakukan secara individu, karena sering kali hanya satu perwakilan dari rumah tangga saja yang bersedia menghadiri 
pertemuan, dikarenakan tanggung jawab mata pencaharian lainnya dan tanggung jawab mengasuh anak. Di banyak 
desa, dengan pengecualian dua desa besar (Mantangai Hulu dan Tumbang Muroi) antara sepertiga sampai setengah 
dari seluruh rumah tangga di desa terwakili dalam pertemuan yang lebih besar. Untuk semua jenis kegiatan pelibatan, 
jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 4 – Rentang tingkat partisipasi dalam kegiatan pelibatan KFCP

KATEGORI

2010 2011 2012

Jumlah kehadiran 
terendah dalam 
satu pertemuan

Jumlah 
kehadiran 
tertinggi 

dalam satu 
pertemuan

Jumlah 
kehadiran 
terendah 

dalam satu 
pertemuan

Jumlah kehadiran 
tertinggi dalam 
satu pertemuan

Jumlah 
kehadiran 

terendah dalam 
satu pertemuan

Jumlah 
kehadiran 

tertinggi dalam 
satu pertemuan

MUSDES 28 106 19 85 16 119

SOSIALISASI 21 62 9 68 13 91

PELATIHAN 8 36 16 45 18 104

Tabel 3 membahas partisipasi ‘unik’ sebagai agregat untuk periode tiga tahun (2010-2012). Namun, ketika angka 
partisipasi diuraikan berdasarkan tahun, kemudian dirinci berdasarkan kegiatan, dan akhirnya para peserta yang tidak 
bertempat tinggal di wilayah KFCP dikeluarkan dari kelompok data, KFCP mencatat lebih dari 8.500 kejadian partisipasi 
‘unik’ dalam berbagai bentuk kegiatan komunikasi dan pengambilan keputusan KFCP, dari tahun ke tahun (lihat Gambar 
5 di bawah), dengan tingkat kesalahan sebesar lima persen. Dari Gambar 5 juga jelas terlihat bahwa kejadian partisipasi 
‘unik’ dalam kegiatan-kegiatan yang berbeda dari tahun ke tahun bukan merupakan monopoli pemerintah desa saja 
(seperti kepala desa, anggota dewan desa, dan tokoh adat, dan lain-lain), karena banyak pria dan wanita yang tidak 
memegang posisi kepemimpinan di desa yang juga turut berpartisipasi dalam kegiatan KFCP, dan hal ini terus meningkat 
setiap tahunnya untuk sebagian besar jenis kegiatan yang dipaparkan pada Gambar 5. Bahkan, dengan menggunakan 
metode yang sama untuk menghitung partisipasi ‘unik’ dari tahun ke tahun, seperti yang disampaikan di atas, tapi kali ini 
untuk paket kerja, KFCP mencatat lebih dari 2.800 kejadian partisipasi ‘unik’ dalam kegiatan demonstrasi peningkatan 
kapasitas dan penghasilan pendapatan REDD+, dari tahun ke tahun (juga dengan memperhitungkan tingkat kesalahan 
5 persen).

Terakhir, Gambar 6 menguraikan data partisipasi ‘unik’ berdasarkan desa dan tahun (tanpa pembedaan berdasarkan jenis 
forum atau paket kerja) untuk memberikan gambaran tentang partisipasi tingkat desa dalam kegiatan KFCP. Gambar ini 
menunjukkan bahwa secara umum partisipasi dalam proyek di tiap desa terus berkembang seiring berjalannya waktu, 
yang kemungkinan besar disebabkan karena meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan kegiatan-kegiatan tersebut 
saat penduduk desa mengamati manfaat yang ditunjukkan pada tahun-tahun sebelumnya, juga karena meningkatnya 
skala kegiatan. Ini merupakan penemuan penting yang terkait dengan uji coba REDD+ lainnya, yaitu partisipasi dalam 
kegiatan kemungkinan akan terus bertumbuh seiring waktu saat metode-metode implementasi dan komunikasi terus 
meningkat melalui pembelajaran sambil bekerja, baik untuk penduduk desa maupun staf pelaksana proyek. 
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Gambar 5: Kejadian partisipasi ‘unik’, tahun ke tahun, dalam pertemuan, MusDes, pelatihan, dan forum komunikasi 
yang difasilitasi KFCP
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Catatan: Tingkat kesalahan dalam jumlah yang disajikan dalam gambar ini adalah 5 persen.

Gambar 6: Kejadian partisipasi ‘unik’, tahun ke tahun, dalam semua kegiatan KFCP, termasuk paket kerja, pertemuan, 
MusDes, pelatihan, dan forum komunikasi yang difasilitasi KFCP
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Catatan: Tingkat kesalahan dalam jumlah yang disajikan dalam gambar ini adalah 5 persen.
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KESIMPULAN

Informasi yang disajikan di atas menunjukkan luasnya jangkauan KFCP melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan 
peningkatan pendapatan untuk pelayanan lingkungan yang diberikan dalam bentuk paket kerja. Paparan ini juga 
menunjukkan skala usaha yang dilakukan oleh KFCP untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan 
forum lainnya.

Peningkatan kapasitas dan kegiatan peningkatan pendapatan 

• Sekitar tiga perempat rumah tangga di wilayah ini berpartisipasi dalam minimal satu paket kerja antara tahun 2010 
sampai dengan tahun 2012 (dengan sebagian besar rumah tangga ini berpartisipasi dalam dua paket atau lebih).

• Hingga akhir Juni 2013, KFCP telah melakukan pembayaran sejumlah AUD 2.072.567 untuk kegiatan paket kerja di 
desa-desa dimana kegiatan-kegiatan KFCP dilaksanakan.

• Program mata pencaharian KFCP menargetkan SEMUA rumah tangga di wilayah ini untuk mendapatkan dukungan 
mata pencaharian. Program ini bertujuan untuk memberikan manfaat pengentasan kemiskinan jangka panjang 
kepada penduduk desa yang berpartisipasi dalam uji coba REDD+. Manfaat mata pencaharian juga diberikan untuk 
mendorong penduduk desa meminimalkan kegiatan lain yang dapat menimbulkan emisi. Memberikan manfaat bagi 
semua rumah tangga yang ingin berpartisipasi membantu pendistribusian manfaat secara adil, yang sangat penting 
untuk REDD+. Kira-kira 90 persen rumah tangga di desa-desa yang berpartisipasi telah berhasil dijangkau dalam fase 
pertama dari program mata pencaharian.

Forum dan pelatihan pengambilan keputusan dan komunikasi 

• Hampir 2.000 orang telah berpartisipasi dalam minimal satu Musyawarah Desa sepanjang tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2012, dan 1.632 dari mereka merupakan penduduk tetap dari desa dimana kegiatan-kegiatan KFCP 
dilaksanakan (mewakili hampir sepertiga orang dewasa yang tinggal di daerah tersebut).

• Hampir tiga perempat dari orang dewasa yang tinggal di wilayah pelaksanaan kegiatan KFCP telah menghadiri 
minimal satu dari forum-forum komunikasi alternatif ini sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

• Upaya KFCP untuk mengikutsertakan perempuan melalui forum pertemuan khusus perempuan, pelatihan yang 
ditargetkan dan inisiatif lainnya telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua jenis forum komunikasi 
antara tahun 2011 dan 2012. Temuan utama adalah bahwa partisipasi ‘unik’ perempuan dalam pelatihan melampaui 
partisipasi laki-laki pada tahun 2012.

• KFCP telah mencatat lebih dari 8.500 kasus partisipasi ‘unik’ dalam berbagai jenis kegiatan komunikasi dan 
pengambilan keputusan untuk pelaksanaan program KFCP dari tahun ke tahun. 

• Secara umum, partisipasi dalam proyek ini di tiap desa telah berkembang dari waktu ke waktu, yang kemungkinan 
besar disebabkan oleh meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan kegiatan-kegiatan ini karena warga desa 
telah mengamati manfaat yang ditunjukkan dari tahun sebelumnya, dan karena adanya peningkatan skala kegiatan. 
Ini merupakan temuan penting yang berhubungan dengan demonstrasi REDD+ lainnya, yaitu, partisipasi dalam 
kegiatan kemungkinan besar akan tumbuh dari waktu ke waktu saat metode-metode pelaksanaan dan komunikasi 
juga meningkat melalui ‘belajar sambil bekerja’ bagi staf proyek dan warga desa.

Pemberian mata pencaharian alternatif dan dukungan peningkatan pendapatan lainnya pada tahun 2013 diperkirakan 
akan meningkatkan volume pembagian manfaat dalam demonstrasi ini. Pertemuan khusus wanita dan pertemuan 
khusus dengan kelompok mata pencaharian lain telah membantu untuk meningkatkan tingkat partisipasi dan 
pengetahuan tentang demonstrasi REDD+, dengan adanya kenaikan tahun demi tahun dalam jumlah pria dan wanita 
yang berpartisipasi dalam berbagai jenis kegiatan. Paparan ini menggaris-bawahi bahwa kegiatan REDD+ yang berbeda 
lebih memungkinkan untuk mendorong partisipasi dari anggota kelompok jenis kelamin yang berbeda, yang adalah 
suatu pertimbangan penting bagi demonstrasi REDD+ lainnya yang ingin menjadi inklusif.
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Walaupun penyajian angka partisipasi dalam banyak kegiatan dapat dilakukan oleh sebagian besar proyek, terkadang 
sangat sulit untuk mencatat secara tepat informasi rinci mengenai rumah tangga dan tingkat partisipasi, yang diperlukan 
untuk penguraian data guna menentukan tingkat partisipasi ‘unik’ dalam setiap kegiatan. Hal ini mungkin dapat dilakukan 
dalam satu demonstrasi, tetapi mungkin tidak dapat terukur untuk proyek-proyek REDD+ lainnya. Berbekal pengalaman 
KFCP (yang dilaksanakan di daerah terpencil dimana partisipasi secara luas bukanlah merupakan suatu kebiasaan di 
masa-masa awal proyek), untuk menentukan tingkat partisipasi ‘unik’, jumlah agregat keseluruhan dapat dikurangi 
dengan sebuah faktor tiga untuk berbagai jenis forum komunikasi, dan suatu faktor dua untuk partisipasi dalam kegiatan 
yang menghasilkan pendapatan.
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LAMPIRAN 1: POPULASI DESA

Desa

Kecamatan Mantangai

Kecamatan 
Timpah 

Mantangai Hulu Kalumpang Katimpun Sei Ahas Katunjung Tumbang 
Muroi Petak Puti

Jumlah Rumah 
Tangga

414 243 233 206 216 342 267

Pria 941 514 421 416 489 710 609

Wanita 851 492 401 412 430 676 600

Populasi Total 1792 1006 822 828 919 1386 1209

Wilayah Desa 
(km2)

147.51 171 70 241 715 752 300

Kepadatan 
Populasi

12.15 5.88 11.74 3.44 1.29 1.84 4.04

Sumber: Kapuas dalam Angka 2012, BPS 2012
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LAMPIRAN 3: KEGIATAN KONSULTASI, KOMUNIKASI, DAN PELATIHAN: 
PARTISIPASI KUMULATIF DALAM BERBAGAI FORUM DAN FREKUENSI 
KUMULATIF DARI KEGIATAN YANG DILAKUKAN, BERDASARKAN DESA

MUSDES

Peserta 2010 2011 2012

 Pria Wanita Total ∑ Kegiatan Pria Wanita NA Total ∑ Kegiatan Pria Wanita NA Total ∑ Kegiatan
Katimpun NA NA NA NA 85 31 0 116 3 88 39 0 127 4
Kalumpang 50 22 72 2 331 112 1 444 13 537 306 0 843 16
Sei Ahas NA NA NA NA 58 29 0 87 2 22 43 0 65 1
Katunjung 67 36 103 1 252 61 1 314 10 407 172 1 580 14
Tumbang Muroi 19 10 29 1 520 140 0 660 33 363 132 10 505 18
Petak Puti NA NA NA NA 131 52 0 183 4 425 384 0 809 19
Mantangai Hulu NA NA NA NA 84 25 0 109 6 74 37 0 111 4
Lain-lain* 7 2 9 0 99 29 0 128 0 163 31 0 194 0
TOTAL 143 70 213 4 1560 479 2 2039 71 2079 1144 11 3234 76

SOSIALISASI

Peserta 2010 2011 2012

 Pria Wanita Total ∑ Kegiatan Pria Wanita NA Total ∑ Kegiatan Pria Wanita NA Total ∑ Kegiatan
Katimpun NA NA NA NA 135 26 0 161 5 35 24 0 59 2
Kalumpang 35 6 41 2 262 41 0 303 9 334 116 0 450 10
Sei Ahas NA NA NA NA 114 58 0 172 7 16 16 0 32 1
Katunjung 20 19 39 1 176 64 0 240 8 9 26 0 35 2
Tumbang Muroi 43 10 53 2 215 62 0 277 7 115 11 0 126 4
Petak Puti NA NA NA NA 120 48 0 168 6 13 1 0 14 1
Mantangai Hulu 63 21 84 2 124 67 0 191 6 NA NA 0 NA NA
Lain-lain* 21 3 24 0 141 24 0 165 0 38 14 0 52 0
TOTAL 182 59 241 7 1287 390 0 1677 48 560 208 0 768 20

PERTEMUAN
Peserta 2010 2011 2012
 Pria Wanita Total ∑ Kegiatan Pria Wanita NA Total ∑ Kegiatan Pria Wanita NA Total ∑ Kegiatan
Katimpun 99 56 155 3 67 36 0 103 8 37 9 0 46 6
Kalumpang 106 79 185 6 88 23 0 111 9 206 133 0 339 25
Sei Ahas 104 65 169 4 29 6 0 35 5 113 41 0 154 19
Katunjung 368 133 501 12 319 136 13 468 30 229 96 0 325 33
Tumbang Muroi 341 153 494 9 698 163 0 861 52 346 225 0 571 27
Petak Puti 191 150 341 5 28 25 0 53 7 342 168 0 510 25
Mantangai Hulu 274 83 357 20 55 12 0 67 9 74 54 0 128 6
Lain-lain* 110 12 122 0 385 88 0 473 0 172 77 0 249 0
TOTAL 1593 731 2324 59 1669 489 13 2171 120 1519 803 0 2322 141

PELATIHAN

Peserta 2010 2011 2012

 Pria Wanita Total ∑ Kegiatan Pria Wanita NA Total ∑ Kegiatan Pria Wanita NA Total ∑ Kegiatan
Katimpun 23 10 33 1 2 2 0 4 1 30 27 0 57 6
Kalumpang 31 2 33 2 NA NA NA NA NA 175 210 0 385 9
Sei Ahas 17 6 23 1 0 1 0 1 1 65 84 0 149 7
Katunjung 52 16 68 4 21 24 0 45 4 212 209 2 423 15
Tumbang Muroi 47 12 59 2 80 48 0 128 10 129 211 0 340 13
Petak Puti NA NA NA NA 2 3 0 5 2 91 182 0 273 11
Mantangai Hulu 9 3 12 1 44 15 0 59 3 145 31 0 176 7
Lain-lain** 39 2 41 0 76 13 43 132 0 71 12 0 83 0
TOTAL 218 51 269 11 225 106 43 374 21 918 966 2 1886 68

* Peserta lain termasuk - perwakilan antar desa, perwakilan pemerintah dari luar desa, perwakilan kelembagaan lain/tokoh adat dari 
luar desa, penduduk lainnya dari luar desa, atau orang-orang yang tidak jelas apakah mereka tinggal di desa dll).

** Untuk pertemuan/rapat desa/kegiatan yang dilakukan selama lebih dari satu hari, jumlah peserta dihitung berdasarkan mereka 
yang hadir pada hari pertama.

***Catatan: Tingkat kesalahan data yang disajikan dalam tabel ini adalah 5 persen.








