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KATA PENGANTAR

KALIMANTAN FORESTS AND CLIMATE PARTNERSHIP (KFCP) merupakan salah satu program kerja sama antara 
Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan menguji coba cara pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 
dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah. Uji coba dilakukan 

melalui beberapa intervensi, diantaranya adalah penutupan tatas (kanal kecil), reforestasi, pembuatan palisade1, dan 
pengembangan mata pencaharian alternatif bagi warga desa yang tinggal di wilayah program.

Di tingkat desa, sebagian besar kegiatan KFCP dikelola secara mandiri oleh desa dengan dukungan teknis dari staf 
KFCP. Kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam sebuah kerangka kerja sama antara desa dan KFCP yang bernama 
Perjanjian Desa. Sebagian dari standar dan prinsip dalam Perjanjian merupakan hal baru bagi desa. Oleh karena itu 
KFCP memberikan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Upaya ini dimaksudkan untuk 
merubah cara pandang masyarakat desa dalam tata kelola kegiatan di desa. Ke depannya, desa diharapkan siap untuk 
mengelola inisiatif REDD+ dan program-program lainnya. 

Pada dasarnya, Perjanjian Desa bukan mekanisme baru dalam pengelolaan program pembangunan desa. Program-
program lain di beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan kerangka kerja sama serupa. KFCP memfasilitasi 
penyusunan Perjanjian Desa melalui konsultasi dengan warga untuk memperoleh persetujuan mereka. Berbagai pihak, 
seperti dinas-dinas pemerintahan dan kelembagaan adat daerah terlibat dalam pengembangan strategi, pendekatan, 
dan instrumen konsultasi Perjanjian Desa, agar konsultasi dapat menjangkau seluas mungkin warga dan memperoleh 
sebanyak mungkin masukan. 

Proses penyusunan Perjanjian Desa tidak mudah, terlebih ketika dilakukan di suatu wilayah yang memiliki pengalaman 
unik dengan program-program pembangunan yang telah ada sebelumnya. Persepsi warga terhadap program baru 
tidak dapat dengan mudah dilepaskan dari persepsi mereka terhadap program-program terdahulu. Dinamika politik 
desa juga akan mempengaruhi jalannya konsultasi. Oleh karena itu, membangun kepercayaan dan kapasitas warga 
merupakan strategi penting.

Laporan ini mendiskusikan sebagian pembelajaran tentang cara-cara KFCP dalam melakukan konsultasi dan perumusan 
Perjanjian Desa. Pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan inisiatif REDD+ di 
Indonesia di masa mendatang. 

1Sebentuk pagar kayu yang digunakan sebagai penahan atau pembatas.
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SINGKATAN DAN ISTILAH

Bappeda  : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Bappenas  : Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

BPD   : Badan Permusyawaratan Desa

BPMD  : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

CARE  : Sebuah lembaga non-pemerintah

FKAD  : Forum Komunikasi Antar Desa 

FPIC    : Free Prior and Informed Consent

GRK   : Gas Rumah Kaca

GRM   : Gunn Rural Management (suatu lembaga manajemen pembangunan internasional) 

IAFCP  : Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership

ICRAF  : International Center for Research in Agroforestry

Jamsostek  : Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kades  : Kepala Desa

KPHL   : Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 

KFCP   : Kalimantan Forests and Climate Partnership

KK   : Kepala Keluarga 

LSM   : Lembaga Swadaya Masyarakat

Musdes  : Musyawarah Desa

Musrenbangdes : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

PAUD  : Pendidikan Anak Usia Dini

PADIATAPA   : Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan

Pemdes  : Pemerintahan Desa

Perdes  : Peraturan Desa

Permendagri  : Peraturan Menteri Dalam Negeri

PES   : Payments for Environmental Services 

PLG   : Pengembangan Lahan Gambut

PNPM  : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
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Pokja  : Kelompok Kerja

Poskesdes  : Pos Kesehatan Desa

Posyandu  : Pos Pelayanan Terpadu

REDD+  : Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation. The ‘+’ includes the 
role of conservation, sustainable management of forests and the enhancement of forest 
carbon stocks (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, tanda ‘+’ 
mencakup peranan konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok karbon).

RKP-Desa  : Rencana Kerja Pemerintahan Desa

RPJM-Desa  : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

RT   : Rukun Tetangga

SK   : Surat Keputusan

SMS   : Short Message Service

SWR   : Social Wealth Ranking 

TOT   : Training of Trainers (Pelatihan untuk Pelatih)

TP   : Tim Pengawas (sebagian besar beranggotakan pemerintahan desa, tokoh adat/
     tokoh masyarakat)

TPK   : Tim Pengelola Kegiatan (beranggotakan warga desa)

YCI   : Yayasan Cakrawala Indonesia
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Laporan ini disusun sebagai bagian dari kerjasama antara Pemerintah Australia dan Indonesia. Namun 
demikian, temuan dan analisa yang tercantum di dalam laporan mewakili pandangan dari para penulis dan tidak 
mencerminkan pandangan dari kedua pemerintah tersebut. Laporan ini merupakan laporan kerja mengenai 
pembelajaran praktis dari pelaksanaan kegiatan KFCP di lapangan. Kedepannya, dimungkinkan perbaikan-perbaikan 
untuk mengakomodir masukan, umpan balik, serta bukti dan pengalaman baru, untuk menyempurnakan isi laporan.
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KFCP bertujuan untuk mengujicoba 
berbagai cara pengurangan emisi 
melalui pendekatan REDD+. Program 
ini juga mencoba mekanisme 
Payments for Environmental 
Services (PES atau pembayaran jasa 
lingkungan) melalui uji coba skala 
kecil pembibitan, reforestasi, dan 
kegiatan lainnya. KFCP mendanai 
biaya dan insentif atau manfaat 
yang diperoleh masyarakat. Secara 
bersamaan, KFCP mendukung 
pengembangan mata pencaharian 
alternatif, khususnya bagi masyarakat 
yang sebagian besar mata 
pencahariannya bergantung dari 
hutan. Mata pencaharian alternatif 
merupakan co-benefit2 REDD+ dari 
program KFCP. Desa mengelola 
kegiatan KFCP secara mandiri melalui 
Perjanjian Desa, termasuk mata 
pencaharian. Sementara itu, KFCP 

mendukung dengan memberikan 
pelatihan dan pendampingan teknis, 
serta peningkatan kapasitas lainnya. 
Dukungan tersebut dilakukan 
dengan menerapkan prinsip 
pengelolaan sumber daya alam yang 
berkelanjutan. 

Perjanjian Desa terbagi menjadi 
dua tahap. Tahap pertama disusun 
dan disepakati pada 2011, untuk 
pengelolaan kegiatan tahun 
2012–13. Tahap ke dua merupakan 
perpanjangan Perjanjian Desa yang 
dikonsultasikan pada pertengahan 
2013, untuk melaksanakan kegiatan 
dari pertengahan 2013 hingga akhir 
program di pertengahan 2014. 
Konsultasi Perjanjian Desa tahap 
ke dua berjalan lebih lancar karena 
desa dan KFCP telah memperoleh 
pengalaman dan pembelajaran dari 
tahap pertama. Selain itu, KFCP dan 

desa juga telah menjalankan berbagai 
kegiatan, sehingga masing-masing 
pihak memperoleh pemahaman, 
pengetahuan, dan kepercayaan yang 
semakin meningkat. Laporan ini 
menjelaskan strategi, pendekatan, 
dan instrumen konsultasi Perjanjian 
Desa dari kedua tahap Perjanjian 
Desa. Penjelasan lebih lanjut 
mengenai Perjanjian Desa dapat 
dilihat pada Bagian 1.2. 

Laporan ini dibagi menjadi tujuh 
bagian. Bagian pertama, menjelaskan 
latar belakang KFCP. Bagian ke dua, 
menggambarkan pengintegrasian 
program di tingkat desa ke dalam 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Desa sebelum 
penyusunan Perjanjian Desa. Bagian 
ke tiga, menerangkan kondisi 
desa saat KFCP baru mengenalkan 
program dan inisiasi awal Perjanjian 
Desa. Sementara itu, bagian ke 
empat mendeskripsikan perumusan 
Perjanjian Desa tahap kedua 
(tahun 2013). Bagian ke lima, 
merangkumkan strategi, pendekatan, 
dan instrumen Perjanjian Desa yang 
diperoleh dari dua tahap penyusunan 

PADA PERTENGAHAN TAHUN 2009, Kalimantan Forests and Climate Partnership 

(KFCP) diluncurkan sebagai sebuah program uji coba REDD+ di Indonesia, dan yang 

pertama untuk areal hutan dan lahan gambut. KFCP dibentuk atas dasar kerja sama 

antara Pemerintah Australia dan Indonesia di bidang perubahan iklim yang dinamakan 

Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP).

Mitra utama KFCP adalah Kementerian Kehutanan 
(Kemenhut), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas), Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, dan 
Pemerintah Australia.

2Co-benefit atau manfaat tambahan REDD+ adalah manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan program REDD+ yang berkontribusi pada mata 
pencaharian, penurunan kemiskinan, perbaikan tata kelola, dan penguatan kelembagaan.
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Wilayah kerja KFCP mencakup kurang lebih 120.000 hektar yang berlokasi 
di kawasan bekas proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi 
Kalimantan Tengah. Kegiatan KFCP mencakup sekolah lapangan untuk petani, 
dukungan penyusunan RPJM-Desa, reforestasi dan rehabilitasi hutan dalam 
skala kecil, peningkatan kapasitas desa agar dapat mengelola kegiatan KFCP 
secara mandiri, pengelolaan dan pengawasan kebakaran lahan dan hutan, 
serta pengembangan mata pencaharian alternatif. KFCP juga menghimpun 
banyak data seperti vegetasi lahan gambut, hidrologi, serta kebakaran lahan 
dan hutan. Data tersebut digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan 
terkait hutan rawa gambut dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sebagian 
dari kegiatan KFCP dilakukan di daerah yang berstatus Hutan Lindung yang 
dikelola Pemerintah Indonesia. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan 
bersama dengan desa diselenggarakan di lahan mineral dan di gambut tipis, 
misalnya pengembangan mata pencaharian alternatif dan sekolah lapangan 
untuk petani. Manfaat kegiatan KFCP bagi desa diantaranya adalah untuk 
pembelajaran, pengembangan, dan peningkatan pendapatan, yang dapat 
digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan lain di luar program, seperti 
penguatan kelembagaan yang merupakan bagian dari co-benefit REDD+.

Perjanjian Desa. Bagian ke enam, 
menggambarkan penyusunan 
rencana kerja desa yang menjadi 
suplemen dalam penyusunan Recana 
Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Bagian 
ketujuh, menyimpulkan isi laporan 
dan merangkumkan pembelajaran 

yang diperoleh dari konsultasi dan 
perumusan Perjanjian Desa. 

Sumber informasi dan data dalam 
laporan berasal dari wawancara 
dengan warga desa dan staf KFCP, 
kunjungan lapangan, serta dokumen 

internal KFCP, termasuk laporan 
kajian dan analisa, laporan lapangan, 
dan arsip data penerima manfaat 
program KFCP, dan sebagainya. 

Kegiatan KFCP ditujukan sebagai 
upaya uji coba “REDD+ dalam skala 
kecil”, yang memungkinkan perbaikan 
pendekatan dan metode pelaksanaan 
secara terus menerus. Pembelajaran 
dari uji coba ini merupakan 
kontribusi terhadap pengembangan 
REDD+, baik di tingkat lokal, 
nasional, maupun internasional. 
Secara khusus, pembelajaran 
dapat membantu mengembangkan 
kerangka mitigasi perubahan iklim 
di tingkat global melalui berbagai 
upaya yang dilakukan di tingkat 
lokal, dengan melibatkan masyarakat 
yang tinggal di dalam dan di 

sekitar hutan, serta memasukkan 
pengetahuan dan kearifan lokal. 
Lebih lanjut, pembelajaran dari 
hasil uji coba di Kalimantan Tengah 
dapat dikembangkan atau direplikasi 
di tempat lain, baik di Indonesia 
maupun di negara lain. 

Kegiatan KFCP melibatkan 14 
permukiman yang tersebar di 
sembilan desa yang berlokasi 
di sepanjang Sungai Kapuas, di 
Kabupaten Kapuas. Berdasarkan 
data dari Socio-Economic Baseline 
(CARE 2009a), 91% penduduk yang 
mendiami permukiman tersebut 
adalah suku Dayak Ngaju. Di tingkat 

Kegiatan KFCP 
ditujukan sebagai 

upaya uji coba 
“REDD+ dalam 

skala kecil” yang 
memungkinkan 

untuk dilakukannya 
perbaikan pendekatan 

dan metode 
pelaksanaan secara  

terus menerus.

desa, masyarakat adat Dayak 
memiliki tokoh adat yang disebut 
sebagai Mantir Adat (kepala adat di 
tingkat desa). Namun, saat KFCP baru 
mengenalkan programnya di desa 
(tahun 2009–10), sebagian besar 
desa belum memilih Mantir Adat. 

Permukiman penduduk tersebar di 
dua kawasan utama PLG, yaitu di 
bagian utara (Blok E) dan selatan 
(Blok A). Kedua kawasan tersebut 
memiliki ekosistem yang berbeda. 
Blok A merupakan kawasan yang 
telah banyak kehilangan tutupan 
lahan dan hutan, sedangkan Blok E 
masih memiliki banyak tutupan lahan 

1.1 Wilayah Kerja dan Kegiatan KFCP
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dan hutan. Perbedaan keragaman 
ekosistem di kedua kawasan 
tersebut menimbulkan perbedaan 
signifikan pada kegiatan pengelolaan 
lahan, misalnya pertanian terkait 
strategi pengembangan sumber 
mata pencaharian. Oleh karena itu, 
kegiatan REDD+ harus disesuaikan 
dengan ekosistem di kawasan yang 
dimaksud. Perbedaan tingkat tutupan 
hutan antara kedua blok berkaitan 
dengan kondisi dimana Blok A dilalui 
kanal-kanal besar, sedangkan Blok 
E dilalui lebih banyak kanal kecil. 
Permukiman juga lebih banyak dan 
terkonsentrasi di Blok A. 

Selama 2009–10, fokus kegiatan KFCP 
adalah merancang dan menetapkan 
program dengan Pemerintah 
Indonesia, membentuk kelompok 
dan unit kerja lain yang diperlukan, 
serta menyusun sistem pengadaan 
dan mekanisme pelaksanaan 
program. Selain itu, KFCP juga 
melakukan kajian awal, misalnya 
mengenai kelompok dan institusi 
sosial-ekonomi yang ada di desa, 
serta kesesuaian dan kebutuhan 
mata pencaharian masyarakat. Pada 
periode 2010–11, berbagai kegiatan 
dilakukan di desa untuk menguji 
coba REDD+, termasuk perencanaan 
dengan warga desa, pelatihan, 
konsultasi, pemetaan sosial dan 
lingkungan yang partisipatif, serta 
fasilitasi desa untuk menyusun 
RPJM-Desa. Pada tahun tersebut, 

KFCP juga melakukan berbagai upaya 
untuk merumuskan cara yang paling 
sesuai guna mengelola kegiatan dan 
melakukan pembayaran kolektif 
kepada desa-desa di wilayah kerja 
KFCP.   

Melalui skema REDD+, manfaat 
pencegahan emisi GRK dan 
rehabilitasi lahan gambut 
didistribusikan kepada masyarakat 
secara kolektif. Dari uji coba ini, 
KFCP berusaha mencari berbagai 
pendekatan untuk membantu 
masyarakat memiliki kesiapan 
dalam menerima manfaat 
secara kolektif. Manfaat tersebut  
diwujudkan melalui keterlibatan 
warga dalam berbagai kegiatan 
yang menghasilkan pendapatan. 
Kegiatan-kegiatan tersebut 
berkaitan dengan menghindari 
emisi atau  merehabilitasi lahan 
gambut di wilayah kerja KFCP. Untuk 
memastikan berbagai kegiatan 
ini didukung warga desa secara 
kolektif, KFCP mengembangkan 
program mata pencaharian alternatif 
bagi warga yang terlibat. Manfaat 
program diterima dan dikelola 
oleh desa, kemudian dialokasikan 
kepada warga yang terlibat yang 
terdaftar atas nama Kepala Keluarga 
(KK). Perjanjian Desa dan ‘Paket 
Pekerjaan’ merupakan instrumen 
utama dalam melakukan uji coba 
metode dan pendekatan REDD+ yang 
dilaksanakan di desa.

Pada 2010-11, bersamaan dengan 
perumusan dan konsultasi Perjanjian 
Desa, KFCP menguji coba beberapa 
kegiatan dalam skala kecil di desa. 
Uji coba dilakukan agar masyarakat 
secepatnya memperoleh manfaat 
melalui skema income-generating 
atau kegiatan-kegiatan yang 
menghasilkan pendapatan. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui cara 
menjalankan kegiatan sebelum 
dilakukan dalam skala besar. Uji 
coba juga dimaksudkan untuk 
mengetahui cara kerja beberapa 
metode, karena sebagian dari 
metode tersebut terbilang baru, baik 
bagi staf KFCP maupun warga desa. 
Kegiatan uji coba diantaranya adalah 
penanaman kembali hutan dengan 
spesies tanaman hutan rawa gambut. 
Untuk memenuhi kebutuhan bibit 
dalam penanaman tersebut, KFCP 
memfasilitasi desa menyediakan 
bibit yang disemai oleh warga desa 
di sejumlah persemaian bibit di 
desa.  Bersamaan dengan kegiatan 
ini, KFCP melakukan diskusi dan 
konsultasi dengan warga desa dalam 
menyusun perjanjian kerja sama 
untuk melakukan kegiatan dalam 
skala lebih besar. Kerja sama ini 
dirumuskan dalam ‘Perjanjian Desa’ 
yang menjelaskan prinsip, standar, 
dan mekanisme kerja sama antara 
desa dan KFCP. 

Perjanjian Desa adalah kerangka kerja sama formal dan legal antara KFCP dan desa yang mengatur pengelolaan 
kegiatan KFCP di tingkat desa. Perjanjian ini dapat menjadi langkah awal pembentukan lembaga desa yang mengelola 
inisiatif atau program REDD+ di masa mendatang. Perlu dicatat, berbagai prinsip dan standar Perjanjian Desa 
merupakan hal baru bagi beberapa desa dalam mengelola kegiatan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan 
partisipasi dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, KFCP memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan teknis 

1.2 Perjanjian Desa
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rutin untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan Perjanjian Desa. Dalam hal ini, Perjanjian Desa menjadi alat 
peningkatan kapasitas desa (Week et. al. 2014) yang dapat merubah paradigma dan cara warga desa dalam mengelola 
kegiatan pembangunan di desa. Penjelasan lebih lanjut mengenai Perjanjian Desa dari sisi kebijakan dapat dilihat 
dalam Week et al. 2014.

Perjanjian Desa berisi prinsip, standar, dan mekanisme pengelolaan kegiatan yang didasari oleh kesetaraan antara desa 
sebagai pihak pengelola dan KFCP. Dalam hal ini, Perjanjian Desa bukan sebuah perjanjian mengikat untuk melakukan 
satu atau beberapa kegiatan. Kegiatan KFCP di desa dikelola oleh desa secara mandiri, sementara KFCP menyediakan 
pendanaan dan peningkatan kapasitas.

Struktur Perjanjian Desa

Naskah Perjanjian Desa terdiri dari tiga bagian, yaitu prinsip-prinsip, syarat umum perjanjian, dan ‘Paket Pekerjaan’ 
(Week et al. 2014):

Bagian A: Prinsip-prinsip
Bagian ini secara umum menjelaskan pentingnya kerja sama yang meliputi tujuan, prinsip kerja sama, serta jenis 
kegiatan yang dapat dilaksanakan dan dibiayai di bawah Perjanjian Desa.

Bagian B: Persyaratan umum perjanjian  
Bagian ini menjelaskan syarat dan ketentuan pengelolaan kegiatan beserta standar dan safeguards yang harus 
diikuti. Perjanjian Desa merupakan bagian dari inisiatif pembangunan dan tunduk pada panduan pengadaan 
barang dan jasa. Karena itu, Perjanjian Desa perlu disesuaikan dengan prinsip pembangunan dan tata kelola 
yang baik, diantaranya mencakup transparansi, resolusi perselisihan, proses pembayaran, kontrol kualitas, dan 
safeguards secara umum. 

Bagian C: ‘Paket Pekerjaan’ 
Bagian ke tiga menjelaskan kegiatan-kegiatan yang disebut ‘Paket Pekerjaan’ yang terkait dengan rehabilitasi 
lahan rawa gambut dan peningkatan mata pencaharian. Kegiatan yang dimaksud juga termasuk peningkatan 
kapasitas, operasional, serta manajemen pengelolaan dan pengawasan, yang menjelaskan jadwal dan anggaran, 
target, standar kualitas, serta protokol/panduan. Setiap paket menjelaskan:

•	 jangkauan: jenis kegiatan yang akan dilaksanakan 

•	 rancangan: di mana dan bagaimana kegiatan akan dilaksanakan 

•	 spesifikasi: standar kualitas 

•	 anggaran rinci dan jadwal pembayaran: jenis sumber-sumber yang diperlukan dan harganya  

•	 kondisi khusus: penambahan dan penyesuaian ‘persyaratan umum perjanjian’ yang relevan dengan ‘Paket 
Pekerjaan’ 

•	 Safeguars spesifik: safeguards yang terkait dengan kegiatan tertentu yang akan dilaksanakan. 

Bagian ketiga ini memberikan fleksibilitas dalam merencanakan dan mengelola kegiatan, tanpa perlu merubah 
Perjanjian secara menyeluruh. Sehingga, Jika ada penyesuaian dapat dilakukan. Jenis kegiatan dapat bertambah 
atau disesuaikan berdasarkan kesepakatan dengan desa. 

Perjanjian Desa tahap pertama berlaku efektif dari 2012 hingga Juni 2013. Selanjutnya, para pihak menyetujui 
perpanjangan pelaksanaan sebagian dari program KFCP hingga Juli 2014 (disebut Perjanjian Desa tahap kedua). 
Pada periode tersebut, KFCP kembali melakukan rangkaian konsultasi dengan masyarakat untuk perpanjangan 
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1.3 Pengelolaan Kegiatan Melalui
‘Paket Pekerjaan’ 

Perjanjian Desa, yang dikhususkan 
untuk menyelesaikan program 
pengembangan mata pencaharian.

Di tingkat desa, kegiatan KFCP 
terangkum dalam ‘Paket Pekerjaan’, 
yang merupakan ‘unit usaha’ yang 
dikelola desa. Seperti dijelaskan 
pada Bagian 1.2, ‘Paket Pekerjaan’ 
mencantumkan jenis kegiatan, 
biaya, dan insentif bagi desa. ‘Paket 
Pekerjaan’ tidak diartikan sebagai 
pembayaran tenaga kerja yang 
terlibat dalam kegiatan. Istilah 
tersebut digunakan untuk menyebut 
kegiatan-kegiatan yang disepakati 
antara desa dan KFCP dimana warga 
desa berpartisipasi di dalamnya. 

Distribusi manfaat dan pengelolaan 
kegiatan dilakukan oleh Tim 
Pengelola Kegiatan (TPK) dan diawasi 
oleh Tim Pengawas (TP),3 dengan 
bantuan teknis dan dukungan 
lainnya dari KFCP. Strategi ini 
diterapkan untuk membantu desa 
mengelola kegiatan secara mandiri 
dan transparan, agar kegiatan 
yang dikelola desa berkontribusi 
pada pencegahan emisi dan 
penambahan tutupan lahan dan 
hutan. Selain itu, strategi tersebut 
merupakan bagian dari pendekatan 
partisipatif yang digunakan KFCP 
untuk mendemonstrasikan REDD+ 
dan mendorong kepemilikan 
program oleh desa. Beberapa 
kegiatan dilakukan secara berulang 
dan bertahap agar masyarakat 
memperoleh pembelajaran 

dengan lebih baik. Sebagai bagian 
dari pembelajaran, beberapa 
‘kekurangan’ dan tantangan yang 
ditemui selama pelaksanaan kegiatan 
tahap pertama diperbaiki, lalu 
ditingkatkan pada tahap selanjutnya.

Di dalam pengelolaan ‘Paket 
Pekerjaan’, warga desa berpartisipasi 
hampir di seluruh tahapan, mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan, 
pertemuan, fasilitasi penyebaran 
informasi, pemantauan, hingga 
pelaporan kepada masyarakat 
secara luas. Selain itu, warga 
juga terlibat dalam penyediaan 
material, melakukan pembibitan, 
menyiapkan area tanam, menanam 
bibit, serta mengawasi dan 
melaporkan kebakaran lahan. Proses 
penyelenggaraan  ‘Paket Pekerjaan’ 
yang dinaungi Perjanjian Desa ini 
merupakan upaya KFCP membantu 
desa memiliki kesiapan dalam 
menerima dan mengelola manfaat 
REDD+ melalui sistem berbasis 
kinerja (performance-based system).

Selain menjelaskan jenis kegiatan, 
‘Paket Pekerjaan’ memberikan 
informasi tentang anggaran biaya 
yang mencakup pengadaan material, 
transportasi, tenaga kerja, serta 
insentif bagi desa, dan sebagainya. 
Biaya yang dimaksud digunakan 
agar tercapai hasil yang disepakati 
dalam ‘Paket Pekerjaan’. Anggaran 
paket juga mencakup dana kontijensi 
sebesar 5%,  yang dialokasikan 
untuk biaya-biaya tak terduga. Jika 

seluruh capaian ‘Paket pekerjaan’ 
terpenuhi dan dana kontijensi tersisa, 
desa dapat menggunakannya untuk 
mendukung program pembangunan 
desa seperti yang tertuang dalam 
RPJM-Desa. Hal tersebut merupakan 
pembayaran insentif ‘murni’ kepada 
desa atas pencapaian kinerja desa 
dalam menyediakan jasa lingkungan.  

Pembayaran dilakukan dalam 
beberapa termin yang disertai 
dengan monitoring dan verifikasi 
oleh TP dan KFCP secara berkala. 
Melalui verifikasi, desa belajar cara 
memonitor kegiatan dan mengukur 
keberhasilan berdasarkan capaian 
yang disepakati, yang mungkin 
diperlukan pada uji coba REDD+ 
berikutnya. Sistem pembayaran 
juga mencakup uji coba indikator 
safeguards sosial dan tata kelola yang 
relevan di tingkat kegiatan. Kemajuan 
setiap kegiatan dimonitor dan 
diverifikasi berdasarkan standar yang 
disepakati dalam Perjanjian Desa 
dan ‘Paket Pekerjaan’. Monitoring 
tersebut dilakukan dengan 
menggunakan indikator proksi 
untuk melihat capaian kinerja agar 
masyarakat paham dan siap terlibat 
dalam pembayaran manfaat REDD+ 
berbasis kinerja di masa depan. 
Sementara itu, KFCP hanya mendanai 
kegiatan dan memberikan dukungan 
kapasitas. KFCP tidak ‘menjadi 
pemilik’ hasil atau capaian kegiatan 
yang dilaksanakan di desa. Keluaran 
atau capaian tersebut dimiliki dan 
dikelola sepenuhnya oleh desa.

3Anggota TPK adalah warga desa yang dipilih oleh warga melalui forum desa, sedangkan anggota TP sebagian besar terdiri dari pemerintahan desa, 
Mantir Adat dan tokoh masyarakat lainnya. 



Pelibatan Masyarakat Dalam Konsultasi dan Perumusan Perjanjian Desa | KFCP 15

Mengintegrasikan 
Program ke Dalam 
RPJM-Desa

Kami memperoleh pengalaman 
yang berharga selama mengikuti 

Musrenbangdes. Mereka membuat 
diskusi terpisah untuk laki-

laki dan perempuan, sebelum 
keputusan dibuat. Para perempuan 

mendiskusikan beberapa hal terlebih 
dahulu, lalu mempresentasikannya 

saat Musrenbangdes. Kami berharap 
KFCP terus menerapkan cara ini 

dalam proses pengambilan keputusan 
terkait program di desa.

-Diskusi kelompok perempuan, di 
salah satu desa, 2012 (Solvang 2012)-

DI INDONESIA, RPJM-DESA DISUSUN SETIAP LIMA TAHUN, LALU DIRINCI KE 

DALAM RKP-DESA SETIAP TAHUNNYA. Integrasi program KFCP ke dalam RPJM-

Desa merupakan hal penting untuk mengenalkan pendekatan REDD+ dan memastikan 

keberlanjutannya di dalam rencana pembangunan pemerintah.   

Beberapa pendekatan yang 
diterapkan KFCP selama 
proses penyusunan RPJM-
Desa merupakan hal 

baru bagi desa, seperti pemetaan 

desa secara partisipatif. Melalui 
pengalaman baru tersebut, 
desa memperoleh pengetahuan 
dan keahlian baru yang dapat 
merubah cara pandang warga dan 

pemerintahan desa (Pemdes) dalam 
merencanakan pembangunan desa, 
sebagai salah satu modal bagi desa 
untuk mengelola kegiatan REDD+ 
secara mandiri. 
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Seperti dijelaskan pada paragraf 
di atas, Perjanjian Desa mulai 
dikonsultasikan setelah program 
KFCP terintegrasi ke dalam RPJM-
Desa. Hal ini dilakukan agar berbagai 
intervensi program untuk desa (di 
bawah Perjanjian Desa) sejalan 
dengan prioritas pembangunan desa. 
Skema Perjanjian Desa menyediakan 
dana retensi yang dapat digunakan 
oleh desa untuk mendukung prioritas 
pembangunan tersebut. Pada saat 
KFCP memperkenalkan programnya 
di tingkat desa, RPJM-Desa belum 

2.1 Tahapan Integrasi Program ke dalam 
RPJM-Desa

tersusun. Oleh karena itu, KFCP 
mengintegrasikan programnya 
dengan menerapkan pendekatan 
REDD+ ke dalam penyusunan 
prioritas pembangunan desa. 
Pengintegrasian memerlukan sumber 
daya yang besar dan waktu yang 
lama. Setelah rancangan RPJM-
Desa tersusun, KFCP memfasilitasi 
desa untuk menyusun RKP-Desa 
yang mencantumkan kegiatan-
kegiatan tahunan dari program 
KFCP di tingkat desa. Penyusunan 
RPJM dan RKP dilakukan melalui 

berbagai pertemuan, pelatihan, 
pemetaan, dan pendampingan yang 
melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan seperti pemerintahan 
dan kelembagaan adat daerah dari 
tingkat desa hingga provinsi, warga 
desa, Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM), serta beberapa instansi 
lainnya.

Penyusunan RPJM-Desa dilakukan 
antara tahun 2010–11 dengan 
mengikuti alur penyusunan yang 
dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Alur Pengintegrasian Program ke Dalam RPJM-Desa

Sumber: Tular 2013
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4Awalnya, desa yang masuk ke dalam wilayah KFCP berjumlah tujuh, setelah terjadi pemekaran di dua desa, jumlahnya menjadi sembilan.

Berdasarkan Gambar 1, alur penyusunan RPJM-Desa terdiri dari (ibid.):

Peningkatan kapasitas pemerintahan desa
a. Penyusunan modul Training of Trainers (ToT)

ToT atau Training of Trainers (pelatihan untuk pelatih) merupakan cara yang digunakan oleh KFCP untuk membentuk 
para pelatih yang disaring dari kalangan Pemdes, kelembagaan desa, dan perwakilan warga desa. Para pelatih tersebut 
bertugas menguatkan kapasitas Pemdes dalam menyusun RPJM-Desa, diantaranya mengenai berbagai peraturan 
terkait perencanaan pembangunan desa, pendekatan-pendekatan REDD+, perubahan iklim, dan pemetaan partisipatif. 
ToT dilakukan di tujuh4 desa pada  Juli-Oktober 2010 yang melibatkan 207 peserta, terdiri dari 74 perempuan dan 
133 laki-laki. Fasilitator ToT terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, diantaranya adalah Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas sebagai wakil pemerintah, Yayasan 
Cakrawala Indonesia (YCI) sebagai wakil LSM, dan staf KFCP. 

b. Pelatihan

Setelah modul ToT tersusun, para pelatih memberikan beragam materi pelatihan kepada staf Pemdes, Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), Mantir Adat dan beberapa perwakilan warga desa. Di dalam pelatihan tersebut, KFCP 
juga berupaya untuk menguatkan pemahaman Pemdes terhadap peran, tugas, dan fungsinya.

Pengkajian kelayakan Permendagri No. 66/Tahun 2007
Bersamaan dengan pengembangan modul ToT, dilakukan pengkajian kelayakan atas proses penyusunan RPJM-Desa 
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.66/Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan 
Desa, sesuai dengan kebutuhan lapangan terkait uji coba REDD+ di desa. Pengkajian ini memunculkan gagasan tentang 
alur analisis perencanaan keruangan sebagai modifikasi atas Permendagri.

 

Pemetaan tematis 
Pada 2010, dengan dukungan CARE, KFCP melakukan pemetaan partisipatif yang dijadikan acuan pengintegrasian 
kegiatan KFCP ke dalam RPJM-Desa. Pemetaan tersebut mencakup beberapa tema, yaitu:

•	 Praktik umum pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan dan secara bersamaan dapat mengurangi emisi. 

•	 Inisiatif rehabilitasi yang berkelanjutan dan efektif secara finansial. 

•	 Pelibatan masyarakat dalam penutupan kanal. 

•	 Pencegahan kebakaran yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

Kegiatan ini diikuti oleh 381 warga, terdiri dari 110 perempuan dan 271 laki-laki. Warga tersebut dipilih dalam 
Musyawarah Desa (Musdes) sesuai dengan kriteria pencalonan yang disepakati dalam musyawarah tersebut.
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Pembelajaran Kunci:

1. KFCP terlibat dari tahap awal penyusunan RPJM-Desa dengan memperkenalkan dan mempraktikkan 
pendekatan REDD+, sehingga desa belajar untuk mengintegrasikan beberapa komponen REDD+ dalam 
penyusunan prioritas pembangunan. Ke depannya, integrasi REDD+ dengan RPJM dapat menjadi 
salah satu cara untuk memastikan keberlanjutan REDD+ di suatu wilayah (desa/kabupaten/provinsi/
nasional).

2. Perjanjian desa disusun setelah program RPJM-Desa terintegrasi, berbagai kegiatan yang akan 
dilaksanakan di desa mendukung dan selaras dengan rencana pembangunan desa. 

3. Selama penyusunan RPJM-Desa, KFCP menerapkan berbagai pendekatan dan instrumen kajian, seperti 
pemetaan partisipatif, pohon masalah, dan sejarah desa. Pendekatan seperti ini sangat bermanfaat 
bagi desa untuk belajar mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan solusinya. 

Identifikasi kebutuhan dan penetapan prioritas pembanguan desa secara partisipatif
Pada Desember 2010 peta-peta tematis selesai dibuat dan digunakan oleh Pemdes untuk menyusun berbagai pilihan 
program pembangunan desa dan identifikasi risiko-risikonya. Proses ini diselenggarakan dalam Musdes dengan 
menggunakan teknik overlay sederhana dari dua atau lebih peta dengan tema yang berbeda. Contohnya, penyusun 
program revitalisasi pertanian dilakukan overlay terhadap beberapa peta, seperti peta sebaran komoditas, banjir, 
kebakaran hutan dan lahan, serta perkiraan kedalaman gambut. Proses penyusunan ini diikuti oleh 339 warga, terdiri 
dari 101 perempuan dan 238 laki-laki. Sebanyak 1.094 angket disebarkan kepada warga desa, untuk menghimpun lebih 
banyak masukan bagi Pemdes dalam menentukan prioritas pembangunan. 

Perencanaan dan penganggaran
Setelah desa menentukan prioritas pembangunan, prioritas tersebut dikelompokkan berdasarkan sumber dana 
yang tersedia. Setelah itu, perencanaan dan anggaran disusun dengan lebih rinci dalam RKP melalui Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

RPJM-Desa yang telah tersusun dipresentasikan dalam Musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, antara 
bulan Januari-Februari 2011, lalu disahkan sebagai Peraturan Desa (Perdes) pada April 2011. Salah satu pemerintahan 
kecamatan yang membawahi salah satu desa di wilayah KFCP menyatakan bahwa RPJM-Desa yang dimaksud adalah 
yang terbaik yang pernah disusun di kecamatannya. Pemerintahan kecamatan berencna menjadikan RPJM-Desa 
tersebut sebagai acuan untuk penyusunan RPJM-Desa di desa lainnya.
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2.2 Penyusunan RKP-Desa

Di awal 2012, setelah RPJM-Desa 
disahkan sebagai Perdes, KFCP 
memfasilitasi desa untuk menyusun 
RKP-Desa melalui Musrenbangdes 
dengan mengundang pemerintahan 
kabupaten untuk memberikan 

masukan dan mengyinergikan RKP-
Desa dengan rencana pembangunan 
daerah. Sebelum Musrenbangdes, 
KFCP terlebih dahulu mengadakan 
pelatihan untuk mengulas RPJM-Desa 
yang telah tersusun bersama warga 

dan mengadakan pertemuan khusus 
dengan kelompok perempuan. Brikut 
adalah ringkasan penyusunan RKP-
Desa:

2.2.1 Pelatihan untuk Mengulas RPJM-Desa

2.2.2 Pertemuan Khusus Dengan Kelompok Perempuan

2.2.3 Musrenbangdes 

Pada pertengahan Januari 2012, KFCP 
mengadakan pelatihan pengkajian 
RPJM-Desa yang difasilitasi oleh YCI 
dan KFCP di Palangkaraya. Peserta 
pelatihan terdiri dari Kepala Desa 
(Kades), Mantir Adat, BPD, dan 

perwakilan desa lainnya (Miles 2012). 
Selain itu, juga hadir perempuan yang 
berasal dari pemerintahan dan warga 
desa.5 Selama pelatihan, peserta 
belajar mengidentifikasi masalah, 
memprioritaskan kebutuhan, dan 

menemukan solusinya, sehingga 
mereka dapat menentukan prioritas 
pembangunan mana yang sudah dan 
belum terlaksana, serta menentukan 
tindak lanjut.6 

Belajar dari pengalaman, melibatkan 
perempuan adalah penting dalam 
perencanaan dan pengambilan 
keputusan. Tetapi, pada saat 
perempuan menghadiri forum 
pertemuan yang formal dan 
besar, mereka cenderung diam. 
Kecenderungan ini umumnya 
terkait dengan norma-norma di 
daerahnya. Oleh karena itu, sebelum 
Musrenbangdes diselenggarakan, 
KFCP memfasilitasi pertemuan 
khusus dengan kelompok 
perempuan. Di salah satu desa, 
diskusi tersebut dihadiri oleh sekitar 
75–100 perempuan (Miles 2012). 

Kepala desa dan beberapa fasilitator 
desa turut hadir untuk mendukung 
dan mengobservasi pertemuan 
(Ibid.). Perempuan yang menghadiri 
pertemuan tersebut berasal dari 
kalangan Pemdes, guru, bidan, ibu 
rumah tangga, dan sebagainya.7 

Lebih lanjut, Miles (2012) 
menyatakan, selama pertemuan 
berlangsung di desa tersebut, 
sebagian besar perempuan terlibat 
cukup aktif dengan mengajukan 
pertanyaan dan memberikan 
masukan. Namun, ada sekitar 
10–20 orang perempuan yang 

duduk di belakang cenderung 
pasif. Fasilitator pertemuan 
menekankan pentingnya perempuan 
mengetahui dan mengupayakan 
berbagai prioritas pembanguan dan 
pemberdayaan perempuan di desa. 
Hasil dari pertemuan ini berupa 
usulan prioritas pembangunan 
yang umumnya berkaitan dengan 
Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD), Pos Pelayanan Terpadu 
(Posyandu), dan pengembangan 
mata pencaharian. Pada saat usulan 
tersebut didiskusikan dengan Pemdes 
dan BPD, mereka menyetujui bahwa 
hal-hal tersebut dijadikan prioritas 
pembangunan desa. 

Setelah pertemuan dengan kelompok 
perempuan, desa mengadakan 
Musrenbangdes sesuai dengan 
jadwal Musrenbang yang setiap 
tahun diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah. Miles (2012) 
menyebutkan, Musrenbangdes 
dihadiri perwakilan dari pemerintah 
daerah dan PNPM (Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat). Namun 

demikian, karena keterlambatan 
kedatangan beberapa pihak luar, 
ketersediaan waktu untuk membahas 
usulan prioritas program RKP-Desa 
menjadi terbatas. Padahal, warga 

5Wawancara dengan staf KFCP, Kapuas, Januari 2014.
  6Wawancara dengan staf KFCP, Kapuas, Januari 2014.

 7Ibid.
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antusias untuk mempresentasikan 
usulan RKP-Desa yang difasilitasi 
oleh KFCP, sehingga mereka kecewa 
karena tidak memiliki waktu yang 
cukup untuk berdiskusi dengan 
perwakilan pemerintahan daerah 
dalam Musrenbangdes. 

Miles (2012) melanjutkan, dalam 
waktu cukup singkat, warga 
menyampaikan sebagian dari usulan, 
seperti kesehatan masyarakat, 

sanitasi, pekerjaan, perumahan, 
lingkungan dan sumber daya alam, 
pendidikan, partisipasi, keamanan, 
serta tanah dan pangan. Pihak 
pemerintah daerah tidak dapat 
berdiskusi lebih lanjut, mereka 
mengatakan bahwa beberapa 
keputusan ditentukan di tingkat 
Musrenbang yang lebih tinggi 
(kecamatan, kabupaten, dan 
provinsi). Mereka juga mengatakan, 
usulan infrastruktur tidak dapat lagi 

dianggarkan karena sudah diusulkan 
pada RKP-Desa tahun sebelumnya, 
meskipun menurut warga, anggaran 
tersebut tidak terealisasi.  

Meskipun terdapat tantangan 
selama proses Musrenbangdes, 
RKP-Desa tersusun di tujuh desa dan 
kegiatan-kegiatan KFCP terintegrasi 
ke dalamnya, beberapa diantaranya 
adalah:8 

•	 Kegiatan reforestasi dan pengendalian kebakaran menjadi bagian dari program penghutanan kembali lahan kritis.

•	 Mata pencaharian alternatif, seperti budidaya karet, menjadi bagian dari program peningkatan kesejahteraan 
warga. 

Pembelajaran Kunci:

1. Sebelum menyusun RKP, desa dan KFCP mengkaji RPJM-Desa untuk memperoleh informasi mengenai 
tantangan dan sasaran dalam melaksanakan rencana pembangunan selama lima tahun ke depan. Atas 
dasar ini, RKP-Desa dapat mengakomodasi tantangan yang teridentifikasi dan mengukur kemajuan 
setiap tahunnya. 

2. Sebagian besar perempuan dapat mengungkapkan pendapatnya dalampertemuan khusus perempuan, 
mengingat mereka belum terbiasa berbicara di depan publik, dan mereka merasa lebih nyaman 
berbicara di antara sesamanya. 

3. Lokasi geografis desa yang sulit dijangkau dan keterbatasan sarana komunikasi dapat menjadi 
tantangan dalam menyusun jadwal pertemuan antara warga desa dan pihak di luar desa. Oleh karena 
itu, alokasi waktu yang lebih panjang harus dipertimbangkan untuk mengantisipasi adanya perubahan 
jadwal secara mendadak. 

2.3  Tantangan 

Dalam penyelenggaraan berbagai 
pertemuan dan konsultasi dengan 
warga desa, seperti pertemuan 

kelompok perempuan, baik 
saat Musrenbangdes maupun 
penyusunan RPJM-Desa, KFCP 

menghadapi beberapa tantangan, 
antara  lain:9

8Wawancara dengan staf KFCP, Kapuas, Januari 2014.
 9Ibid.
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•	 Masyarakat masih belum dapat membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, meskipun fasilitator  
KFCP telah menggunakan beberapa alat bantu, seperti peta dan pohon masalah. Contoh, sebagian warga 
memprioritaskan rehabilitasi rumah ibadah, sedangkan yang paling dibutuhkan untuk mendukung mata 
pencaharian mereka adalah pembangunan pelabuhan desa, karena pelabuhan yang ada sudah rusak sehingga 
rawan kecelakaan. 

•	 Di sebagian desa, usulan warga masih dikalahkan oleh para pemangku desa. Contoh, Pemdes menginginkan 
pembangunan balai desa, sedangkan warga menginginkan pembangunan Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), karena 
tidak adanya sarana layanan kesehatan di desa. 

Berbagai tantangan tersebut 
merupakan proses belajar bagi 
warga, karena merubah paradigma 
dan kebiasan bukan hal yang dapat 

dilakukan dalam waktu singkat. 
Namun, proses penyusunan RPJM-
Desa dan Musrenbangdes yang 
melibatkan lebih banyak warga, 

termasuk pelibatan perempuan 
serta pelatihan dapat memberikan 
pengalaman baru dan menjadi 
pembelajaran penting bagi desa. 
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TAHAP 1: MEMPERKENALKAN
PERJANJIAN DESA
(Tahun 2011)

Sebelum ada program KFCP, di desa 
ini pernah ada program untuk hutan, 
dan warga kecewa dengan program 
itu karena dilarang masuk ke hutan. 
Lalu, KFCP kan datang, nah orang-
orangnya sama, pakai orang yang 
dulu. Jadi, warga melihatnya KFCP 
sama dengan program hutan yang 
dulu, maka sulit untuk meyakinkan 

warga kalau KFCP beda sama 
program yang dulu

-Wawancara dengan Ketua TPK 
di salah satu desa-

REDD+ MERUPAKAN KONSEP BARU YANG MASIH BERKEMBANG. Perjanjian Desa 

merupakan salah satu kerangka pengelolaan REDD+ yang diujicobakan oleh KFCP 

yang mencakup konsep, pendekatan, mekanisme, dan instrumen, yang sebagian besar 

merupakan hal baru bagi desa. Oleh karena itu, memperkenalkan Perjanjian Desa 

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas warga terkait 

pengelolaan REDD+ dan program pembangunan lainnya. 

Penyusunan Perjanjian Desa 
dimulai dengan beberapa 
tahapan, seperti studi 
tentang desa, lokakarya 

dengan para ahli, serta pemetaan 
kelompok formal dan informal di 
desa. Tahapan tersebut dijelaskan 
lebih lanjut di Bab 5 yang membahas 

strategi, pendekatan, dan instrumen 
sebagai bagian pembelajaran dari 
dua tahap penyusunan Perjanjian 
Desa. 

Dari akhir 2010 dan sepanjang 
2011, KFCP melakukan konsultasi 
Perjanjian Desa kepada masyarakat 

desa, agar perjanjian tersebut 
diketahui oleh sebanyak mungkin 
warga, sehingga mereka dapat 
memberikan masukan, pertanyaan, 
dan memutuskan keterlibatannya 
dalam program. Berdasarkan 
pengalaman KFCP, mengenalkan 
Perjanjian Desa untuk pengelolaan 
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REDD+ bukan hal yang mudah 
dilakukan, karena diperlukan waktu, 
tenaga, biaya, dan sumber daya 
lainnya yang besar. Selama proses 
konsultasi, KFCP juga menemukan 
beberapa tantangan, seperti situasi 

politik internal dan hubungan antar 
desa, serta kepercayaan warga 
terhadap program pembangunan 
dari luar desa. Namun demikian, 
seluruh proses tersebut merupakan 
rangkaian pembelajaran, baik 

bagi desa maupun KFCP, untuk 
meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi pengelolaan program 
pembangunan dan inisiatif REDD+ 
yang baru. 

KFCP mulai memperkenalkan 
Perjanjian Desa kepada warga 
dan Pemdes setelah RPJM-Desa 
tersusun, yaitu sekitar akhir  2010, 
yang didahului dengan uji coba 
penyusunan perjanjian di dua dari 
tujuh desa. Langkah awal yang 
dilakukan KFCP adalah memetakan 

3.1 Kondisi Desa Sebelum KFCP

kondisi desa untuk memperjelas 
situasi desa, khususnya mengenai 
dinamika politik, pengalaman desa 
dengan program sebelum KFCP, lokasi 
geografis, keterwakilan kelompok 
rentan serta perempuan, dan 
sebagainya.  

Kondisi desa dipetakan melalui kajian 
yang diikuti dengan lokakarya yang 
melibatkan lembaga-lembaga lokal 
(lihat: Bagian 5.1) yang dilakukan 
sepanjang 2010-11. Berikut adalah 
kondisi desa berdasarkan hasil kajian 
tersebut (KFCP 2011):

Situasi pemerintahan desa
Pada saat KFCP  memulai kegiatannya di tingkat desa, di beberapa desa pemilihan Kades sedang berlangsung, 
sehingga memunculkan ketegangan antar kelompok calon Kades. Setiap kelompok memiliki pendukung dan 
pengaruh yang kuat di desa. Selain itu, sebagian besar desa belum memilih Mantir Adat.

Kekerabatan di antara masyarakat desa

Di sebagian besar desa, struktur sosial ditandai dengan sistem kekerabatan dimana satu kelompok dengan 
kelompok lain masih tergolong keluarga, termasuk kelompok yang memiliki pengaruh kuat di desa. Kelompok 
berpengaruh tersebut merupakan pihak yang dihormati di desa, sehingga kelompok lain kurang dapat 
mengungkapkan pendapatnya jika bertentangan dengan mereka, karena khawatir akan memberikan dampak yang 
kurang baik terhadap hubungan keluarga. Terlebih, di desa yang berpenduduk lebih sedikit, antar kelompok warga 
memiliki hubungan kekeluargaan yang lebih erat. Oleh karena itu, secara operasional, program manapun yang 
masuk ke desa tersebut akan sulit untuk terhindar dari pengaruh ikatan kekeluargaan tersebut. 

Pengalaman masa lalu warga

Sebelum KFCP, program terkait konservasi hutan sudah pernah dilakukan di desa-desa di wilayah KFCP. Program-
program tersebut menimbulkan pengalaman yang kurang baik, karena warga dilarang memasuki kawasan hutan 
yang menjadi sumber pendapatan. Pengalaman tersebut memunculkan kekhawatiran yang sama terhadap tujuan 
program KFCP yang berkaitan dengan rehabilitasi hutan, meskipun KFCP bukan program konservasi hutan. 

Lokasi geografis desa

Desa-desa di wilayah KFCP terletak di sepanjang Sungai Kapuas, sehingga untuk menjangkaunya diperlukan 
transportasi air (perahu mesin) dengan jarak tempuh berjam-jam dari ibu kota kabupaten ke kecamatan, bahkan 
antar-desa dalam satu kecamatan. Lebih lanjut, beberapa desa memiliki Rukun Tetangga (RT) dan dusun yang 
lokasinya berjauhan. Kondisi geografis ini dapat meninggikan alokasi waktu dan biaya konsultasi. 
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Lokasi kerja warga 

Di seluruh desa, sejumlah warga bekerja di luar desa, biasanya di penambangan emas yang tidak berizin atau di 
pengolahan kayu. Mereka tidak selalu berada di desa karena umumnya bekerja dua minggu sampai satu bulan di 
luar desa, dan bahkan ada yang hingga enam bulan, karena itu terdapat kemungkinan mereka tidak terlibat dalam 
konsultasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melibatkan keluarga atau kerabat warga tersebut dalam 
konsultasi. 

Bahasa lokal

Sehari-hari, sebagian besar warga desa berbicara dalam Bahasa Dayak, namun Bahasa Indonesia masih dapat 
dimengerti oleh sebagian besar warga. Warga yang fasih berbicara Bahasa Indonesia umumnya adalah para tokoh 
masyarakat, pemerintahan desa, warga yang sering bepergian ke luar desa (berdagang ataupun memiliki kerabat 
di luar desa), dan warga yang pernah sekolah. Karena itu, program perlu mempertimbangkan aspek Bahasa dalam 
strategi pendekatan konsultasi Perjanjian Desa. 

Berbagai kondisi yang disebutkan di 
atas dapat menjadi tantangan bagi 
KFCP dan desa dalam menjalankan 
konsultasi. Kondisi politik dapat 
menciptakan persepsi yang berbeda 
di antara warga mengenai KFCP, 
tergantung apakah program 
memberikan manfaat atau tidak bagi 
kelompok kepentingan tertentu. 
Kekerabatan antar warga yang 

memiliki pengaruh kuat dan tidak 
memiliki pengaruh di desa, dapat 
menghambat terhimpunnya masukan 
dari kelompok warga yang tidak 
memiliki pengaruh kuat di desa. 
Sementara itu, pengalaman warga 
dengan program lain di masa lalu 
dapat menimbulkan kecurigaan 
warga terhadap program yang baru, 
sehingga program perlu melakukan 

upaya lebih untuk mengatasinya 
sebelum mengenalkan kegiatan di 
desa. Lebih lanjut, lokasi geografis 
desa yang berjauhan, seperti 
dijelaskan pada poin ‘d’, dapat 
meningkatkan alokasi waktu dan 
biaya konsultasi. Ketidakhadiran 
warga yang bekerja di luar desa juga 
dapat menimbulkan tidak meratanya 
informasi bagi seluruh warga. 

Pembelajaran Kunci:

Berdasarkan kajian mengenai kondisi dan dinamika desa, KFCP memperoleh informasi mengenai situasi 
politik desa, kekerabatan antar kelompok warga, pengalaman warga dengan program dari luar, lokasi 
geografis desa, lokasi pekerjaan warga, serta cara berkomunikasi dengan warga, yang semuanya ini dapat 
mempengaruhi jalannya konsultasi Perjanjian Desa dan pendekatan konsultasi. Melalui informasi tersebut, 
KFCP dapat merumuskan strategi dan metode konsultasi yang sesuai dengan keadaan desa, sehingga 
informasi dapat disampaikan dengan jelas melalui pendekatan yang sesuai. Kejelasan informasi dapat 
mengurangi kesalahpahaman, sehingga ketegangan dan perselisihan dapat dihindari.

3.2 Penyusunan Perjanjian Desa–2011

Periode ini adalah tahap pengenalan. 
Tujuan utama KFCP adalah melihat 
pemahaman masyarakat terhadap 
mekanisme pengelolaan REDD+ 

melalui kerangka Perjanjian Desa. 
Masyarakat diharapkan memperoleh 
pengetahuan mengenai strategi, 
pendekatan, dan instrumen yang 

lebih baik di masa mendatang. 
Perjanjian Desa tahap ini berlaku 
untuk masa kerja sama dari 
tahun 2012–13. Pembelajaran 
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dari konsultasi Perjanjian Desa ini 
diterapkan untuk memperbaiki 
proses konsultasi perpanjangan 
Perjanjian Desa di tahap kedua yang 
disusun tahun 2013 (lihat: Bab 4).

Pada 2011, konsultasi dilakukan 
KFCP dengan dukungan CARE di 
dua desa sebagai percontohan, 

kemudian dilanjutkan dengan 
negosiasi yang lebih luas di lima 
desa lainnya. Setelah itu, konsultasi 
diulang kembali di dua desa pertama 
untuk memperjelas informasi dan 
menjangkau lebih banyak warga.  
Strategi dan pendekatan konsultasi 
disesuaikan dengan temuan KFCP 
dari kajian mengenai kondisi dan 

dinamika desa, serta pembelajaran 
yang diperoleh dari percobaan di 
dua desa tersebut. Berikut adalah 
tahapan konsultasi yang dimaksud.

3.2.1 Percontohan di Dua Desa 

Konsultasi Perjanjian Desa periode 
ini dilakukan melalui serangkaian 
pertemuan seperti diskusi kelompok 
dengan para pemangku desa dan 

Musdes dengan warga. Konsultasi 
membahas tentang tujuan program, 
penerima manfaat, mekanisme 
pengelolaan dan pembayaran, dan 

sebagainya, yang dilakukan oleh TPK/
TP melalui kunjungan ke rumah dan 
diskusi kelompok dengan didampingi 
oleh staf KFCP. Tahapan konsultasi 
terdiri dari:10

Pertemuan dengan pemangku desa

Konsultasi dimulai dengan pertemuan dengan pemangku desa, seperti Pemdes, Mantir Adat, dan para tokoh 
masyarakat lainnya. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkenalkan  program kepada warga secara meluas. 
Hal ini sejalan dengan kebiasaan lokal dimana diperlukan pertemuan dengan para pemangku daerah sebelum 
menjalankan program di daerah tersebut.

Menggunakan staf lokal sebagai fasilitator desa dan bahasa lokal

Sebagian staf program KFCP adalah staf lokal yang memahami kebiasaan, bahasa, dan sistem sosial di wilayah 
kerja KFCP. KFCP menempatkan staf lokal sebagai fasilitator utama di setiap desa. Penempatan ini memudahkan 
komunikasi antara warga dan program. Sebagian besar komunikasi antara program dan desa dilakukan dengan 
menggunakan bahasa lokal. Seluruh diskusi di desa diselenggarakan dalam Bahasa Dayak. Meskipun pertemuan 
diikuti oleh peserta dari luar yang tidak mengerti Bahasa Dayak, diskusi tetap berlangsung dalam Bahasa Dayak, 
fasilitator dan beberapa warga akan menerjemahkannya untuk mereka. 

Musdes

Musdes adalah forum yang biasa digunakan sebagai pengambilan keputusan tertinggi di desa. Oleh karena itu, 
KFCP dan desa sepakat untuk menggunakan Musdes sebagai forum sosialisasi dan konsultasi utama Perjanjian 
Desa, serta forum penentuan keputusan mengenai keterlibatan desa dalam program. Namun, KFCP mengetahui 
pentingnya pertemuan dalam kelompok kecil, khususnya untuk menjangkau berbagai kelompok kepentingan 
warga, agar semakin banyak warga yang memahami Perjanjian Desa. Pertemuan kelompok tersebut merupakan 
instrumen komunikasi yang penting yang perlu dikuatkan oleh program, khususnya untuk memonitor tingkat 
partisipasi dan jangkauan kegiatan. 

10Wawancara dengan staf KFCP, Kapuas, September 2013.
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3.2.2 Evaluasi dari Percontohan di Dua Desa

KFCP dan desa mengadakan evaluasi untuk mengetahui efektivitas penyebaran informasi dan strategi konsultasi 
Perjanjian Desa dari dua desa percontohan. Temuan penting yang muncul dari evaluasi, dapat dilihat pada Tabel 1 di 
bawah ini:

Tabel 1. Hasil Evaluasi Penyusunan Perjanjian Desa di Dua Desa Contoh

Kategori Hasil

Sebaran informasi

• Sebagian kelompok perempuan dan rentan (warga dengan tingkat ekonomi rendah, dibandingkan 
dengan sesama warga desa lainnya), serta kelompok warga yang bekerja di luar desa, menyatakan 
belum menerima cukup informasi mengenai Perjanjian Desa. Contoh, di salah satu desa, beberapa 
di antara mereka menyatakan, belum ada orang yang mendatangi rumahnya atau mengajaknya 
berdiskusi mengenai Perjanjian Desa, begitupun di salah satu desa dan dusun lainnya.

• Sebagian warga menyatakan sudah menerima informasi mengenai Perjanjian Desa, sebagian 
lainnya belum menerima informasi yang cukup. Kelompok warga yang terakhir menyatakan, 
fasilitator yang mendatangi rumahnya hanya menginformasikan kegiatan pembibitan.

Tempat dan waktu 
konsultasi

• Sebagian besar warga menginginkan jadwal konsultasi di sore hari, saat mereka pulang dari tempat 
mereka bekerja (seperti hutan). Mereka juga menyarankan agar konsultasi dilakukan pada hari 
jumat, saat warga yang bekerja di luar desa pulang.

• Sebagian warga menginginkan pertemuan terlebih dahulu dilakukan di rumah masing-masing, agar 
lebih leluasa mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. Sementara, sebagian lainnya 
menginginkan konsultasi dilakukan dalam pertemuan kecil seperti di tingkat RT dan dusun. Hanya 
sedikit yang menyarankan Musdes sebagai forum yang pertama kali digunakan untuk mendiskusikan 
Perjanjian Desa. Bagi mereka, Musdes merupakan forum untuk merangkumkan dan memfinalkan 
hasil konsultasi yang dilakukan dari kunjungan rumah dan diskusi kelompok.

• Jumlah fasilitator desa tidak seimbang dengan jumlah warga yang harus ditemui, sehingga konsultasi 
tidak merata ke seluruh warga, khususnya warga yang tinggal di dusun atau RT yang lokasinya jauh 
dari desa inti. 

• TPK/TP memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan konsultasi Perjanjian Desa, karena mereka 
harus mengelola kegiatan uji coba KFCP. Seperti reforestasi dan penabatan/penutupan tatas dalam 
skala kecil. Karena itu, staf KFCP perlu membantu jalannya konsultasi dengan lebih intensif. 

• Untuk sebagian warga, khususnya kelompok rentan menyatakan bahwa waktu konsultasi terlalu 
singkat jika dibandingkan dengan banyaknya materi yang harus dikonsultasikan dan jauhnya lokasi 
antar dusun dan RT. Hal ini terjadi khususnya untuk desa dengan wilayah luas yang memiliki banyak 
dusun dan RT.

Variasi keaktifan 
warga dalam 
pertemuan

• Sebagian warga yang tidak termasuk ke dalam kalangan pemangku desa (seperti Pemdes, Mantir 
Adat, dan tokoh masyarakat lainnya) menyatakan menyerahkan keputusan keterlibatan dalam 
kegiatan KFCP kepada para pemangku desa.

• Pihak-pihak yang sedang menjalani pemilihan Kades cenderung menggunakan program yang baru 
masuk ke desa sebagai media untuk menguatkan pengaruhnya di desa. Kondisi politik lokal seperti 
ini umum terjadi di program pembangunan lainnya, karena program KFCP dianggap sebagai sumber 
daya baru di desa (Barron et al. 2010). Kondisi ini menyebabkan kelompok yang kalah menentang 
program KFCP, karena KFCP adalah program kerja sama antara dua pemerintahan, yang diharuskan 
bekerja dengan Pemdes sebagai bagian terkecil dari Pemerintahan Indonesia.

Status dan fungsi 
lahan

Beberapa kelompok warga menganggap KFCP akan mengubah fungsi dan kepemilikan lahan, meskipun 
KFCP bukan proyek berbasis konsesi. Hal ini muncul dari pengalaman warga dengan program konservasi 
hutan yang pernah ada sebelum KFCP, dan diperuncing dengan adanya beberapa lembaga luar yang anti 
REDD+ yang memberikan informasi tidak benar tentang KFCP. Lebih lanjut, terdapat beberapa staf KFCP 
yang dulu pernah tergabung dalam program konservasi hutan. Selain itu, sebagian warga juga belum 
dapat memetakan lokasi program di wilayah mereka, sehingga mereka tidak yakin bahwa KFCP tidak 
akan mengganggu lahan tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, proses konsultasi Perjanjian Desa 
berjalan lambat.

Kondisi geografis 
desa

Lokasi geografis desa meninggikan biaya konsultasi, baik secara finansial, waktu, dan tenaga, 
dikarenakan jauhnya jarak tempuh ke tiap desa, dusun dan RT, serta mahalnya biaya transportasi.
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Sumber: KFCP 2011

Kategori Hasil

Forum pertemuan Musdes menjadi forum yang disepakati oleh desa sebagai tempat pengambilan keputusan, karena 
dalam forum ini seluruh warga berkesempatan untuk hadir dan memberikan pandangannya. 

Staf dan bahasa lokal

• Pertemuan dengan para pemangku desa merupakan cara yang tepat untuk memulai konsultasi. 
Persetujuan untuk melakukan konsultasi dari para pemangku tersebut mempermudah proses 
konsultasi dengan warga.

• Penempatan staf lokal di desa dan penggunaan bahasa lokal mempermudah komunikasi antara 
program dan desa. 

Berdasarkan hasil evaluasi 
percontohan penyusunan Perjanjian 
Desa ini, KFCP memperoleh berbagai 
masukan untuk menyempurnakan 
strategi dan pendekatan, yang 

kemudian menerapkannya di 
lima desa lainnya. Evaluasi juga 
menunjukkan, program perlu 
mengadakan percontohan sebelum 
memperluas kegiatan, agar strategi 

dan pendekatan dapat diperbaharui 
sesuai dengan kondisi dan 
penerimaan desa. 

3.2.3 Konsultasi Meluas di Lima Desa

Setelah percontohan dan proses 
penyempurnaan, KFCP melakukan 
konsultasi secara meluas di lima 
desa lainnya, dengan strategi dan 
pendekatan yang disempurnakan 
berdasarkan evaluasi dan 
pembelajaran dari penyusunan 
Perjanjian Desa sebelumnya di dua 
desa. Bersamaan dengan ini, di 

dua desa tersebut, konsultasi tetap 
dilanjutkan untuk menjangkau 
sebanyak mungkin warga. Proses 
konsultasi yang dijelaskan pada 
bagian ini dilakukan sekitar Maret–
Juni 2011. 

Tahapan yang sama pada periode 
percontohan masih diterapkan, 

seperti pertemuan dengan pemangku 
desa, menempatkan staf lokal, 
menggunakan bahasa lokal, dan 
Musdes sebagai forum pengambilan 
keputusan. Berikut adalah beberapa 
perbaikan proses konsultasi 
Perjanjian Desa di lima desa, yang  
dirangkum dari wawancara dengan 
beberapa staf KFCP:

Pembentukan dan pelatihan tim konsultasi11 

Berdasarkan hasil evaluasi, diperlukan tambahan jumlah fasilitator konsultasi desa, yang terdiri dari orang-orang 
yang dapat mendiskusikan beragam isu dengan berbagai kelompok warga. Tim ini  juga diharapkan memiliki 
waktu yang lebih luang, dibandingkan dengan TPK/TP (Lihat: Tabel 1). Oleh karena itu, KFCP dan desa sepakat 
membentuk tim konsultasi khusus. Tim tersebut dibentuk di setiap desa dan bertugas melakukan konsultasi 
Perjanjian Desa. Tim konsultasi memiliki jumlah anggota yang lebih banyak, sehingga konsultasi dapat dilakukan 
dengan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak warga, dibandingkan dengan konsultasi sebelumnya di dua 
desa.

Tim konsultasi beranggotakan warga desa yang dipilih oleh warga melalui Musdes dengan kriteria keanggotaan 
yang ditetapkan warga dalam Musdes. Kriteria tersebut diantaranya adalah warga yang dikenal baik oleh warga 
lainnya dan memiliki kemampuan berbicara dengan baik. Pada konsultasi Perjanjian Desa di desa percontohan, 
jumlah fasiltiator sekitar 5-8 orang. Di tahap ini, tim konsultasi berjumlah hingga 20 orang per desa, tergantung 
dari jumlah penduduk dan lokasi dusun/RT di desa. Setelah tim konsultasi terpilih, KFCP melatih mereka mengenai 
teknik fasilitasi, konsultasi dan negosiasi, manfaat dan risiko, mekanisme pengelolaan KFCP, konsep REDD+, peta 
wilayah program KFCP, serta konsep Perjanjian Desa, agar mereka memiliki bahan yang cukup untuk melakukan 
konsultasi. Sebagian materi pelatihan, seperti teknik fasilitasi, konsultasi, dan negosiasi diajarkan melalui metode 

11Di lapangan, tim ini biasa disebut dengan Tim Konsultasi Perjanjian Desa (TKPD).
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simulasi. Tim konsultasi melakukan konsultasi kepada warga melalui beragam cara, seperti kunjugan ke rumah 
dan diskusi kelompok, baik berdasarkan kelompok kepentingan maupun kelompok tempat berkumpulnya warga. 
Penjelasan mengenai kelompok-kelompok tersebut dapat di lihat pada poin ‘c’.

 Membuat peta wilayah program yang dipahami warga

Untuk membantu konsultasi, KFCP membuat peta wilayah program yang mudah dipahami oleh warga, dalam 
ukuran yang besar dan berwarna yang menunjukkan wilayah desa mereka dan wilayah program. Peta disusun 
bersama oleh KFCP, tim konsultasi, Pemdes, Mantir Adat, dan perwakilan warga lainnya.  Tim konsultasi 
menggunakan peta ini pada saat berkonsultasi dengan warga, baik dari rumah ke rumah maupun dalam 
pertemuan kelompok kecil. Melalui peta ini, warga dapat melihat bahwa KFCP tidak ‘mengganggu’ lahan tempat 
mereka bekerja. 

Pemetaan persepsi dan harapan warga 

Untuk mengantisipasi perbedaan persepsi mengenai KFCP di antara warga, mengingat situasi politik maupun 
pengalaman mereka dengan program sebelum KFCP, dilakukan pemetaan persepsi dan harapan warga terhadap 
KFCP untuk menambah informasi yang dikumpulkan melalui kajian awal. Pemetaan menunjukkan bahwa persepsi 
warga terhadap program KFCP terbagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah warga yang mendukung 
KFCP, kelompok kedua masih mempertimbangkan, sedangkan kelompok ketiga tidak memiliki pandangan khusus 
melainkan mengikuti keputusan sebagian besar warga lain di desanya. Khususnya kepada kelompok kontra, 
konsultasi dilakukan melalui cara yang lebih informal dengan mendekati mereka secara personal, lalu perlahan 
membicarakan akar permasalahan dan menjelaskan kembali tujuan program. Selain itu, KFCP juga melakukan 
pemetaan warga berdasarkan tempat mereka berkumpul secara informal. Pemetaan menemukan, warga lebih 
sering berkumpul di warung-warung, arisan, dan saat menonton TV bersama. Tabel 2 memaparkan beberapa jenis 
kelompok berkumpul warga:

Tabel 2. Kelompok Berkumpul Warga

Sumber: KFCP 2012

Jenis Kelompok Deskripsi

Kelompok Arisan Umumnya sekelompok ibu-ibu yang mengikuti arisan yang diadakan antara dua 
minggu hingga satu bulan satu kali.

Kelompok Yasinan Kelompok mengaji Al-Quran yang biasa diadakan setiap malam Jumat. 

Kelompok Catur Sekelompok warga yang rutin mengadakan permainan catur.

Kelompok Nonton Sekelompok warga yang biasa menonton acara TV bersama-sama, seperti sepak bola. 

Kelompok Warung Sekelompok warga yang secara rutin  duduk dan bercengkrama di warung-warung, 
baik laki-laki maupun perempuan.

Pertemuan (formal, informal, kunjungan dari rumah ke rumah, dan diskusi kelompok) 

Baik pada saat pertemuan formal maupun informal, berulang kali KFCP besama tim konsultasi menjelaskan 
kembali tujuan dan capaian yang ingin diperoleh dalam melaksanakan program di desa. Keputusan terlibat 
atau tidak terlibat dalam program KFCP diserahkan sepenuhnya kepada warga. Selain itu, setelah pemetaan 
kelompok,  tim konsultasi mengadakan diskusi kelompok sesuai dengan hasil pemetaan. Bagi warga yang tidak 
tergabung pada kelompok tertentu, dilakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Namun demikian, kunjungan 
rumah juga tetap dilakukan meskipun warga tergabung dalam kelompok-kelompok tertentu, hal ini tergantung 
dari permintaan warga. Pada saat konsultasi, warga diminta untuk menghadiri Musdes untuk membahas hasil 
konsultasi. Jika warga tidak dapat hadir, mereka menunjuk perwakilan yang mereka percayai. Materi yang 
dikonsultasikan dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Hasil dari konsultasi dengan warga didiskusikan oleh KFCP dengan Pokja KFCP 12 tingkat kabupaten melalui lokakarya 
yang diselenggarakan selama beberapa hari di Palangkaraya. Usulan-usulan dari lokakarya diantaranya adalah (KFCP 
2012):

•	 Pokja menyetujui masukan dari warga dan menyerahkan keputusan keterlibatan desa dalam program kepada 
warga desa. 

•	 Masukan dari konsultasi diintegrasikan ke dalam RKP-Desa yang disusun di awal 2012. 

•	 TPK/TP sebagai tim pengelola kegiatan KFCP di desa perlu memperoleh pelatihan, khususnya mengenai 
manajemen, pengelolaan keuangan, administrasi, dan sebagainya. 

•	 Isi dan bentuk Perjanjian Desa harus sederhana dan mudah dipahami oleh waga desa. Manfaat program dapat 
didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh warga desa. 

Berbagai masukan tersebut diakomadasi oleh KFCP dalam penyusunan Perjanjian Desa. Pada dasarnya, koordinasi 
dengan Pokja telah membantu meningkatkan kepercayaan warga terhadap program, karena warga dapat melihat 
program diketahui dan disetujui oleh pemerintah setempat.

Tema Persepsi Warga

Batas wilayah 
program dan 
desa

Sebagain besar warga yang terlibat dalam konsultasi Perjanjian Desa menyatakan, mereka akan terlibat dalam 
kegiatan KFCP sepanjang program tidak mengubah fungsi dan kepemilikan lahan. Melalui peta yang disediakan 
program, mereka dapat melihat lokasi program berada jauh dari tempat warga melakukan kegiatan ekonomi. 
Warga juga menyatakan, setelah melihat peta, kegiatan KFCP berada di wilayah milik Pemdes, sehingga 
keputusan boleh atau tidaknya tergantung dari Pemdes, bukan dari warga. Beberapa warga menyarankan agar 
kegiatan dilakukan dengan jarak sekitar 5–10 km dari Sungai Kapuas. 

Risiko dan 
manfaat 
program

Seluruh warga menyatakan bahwa sebagian besar kegiatan KFCP tidak menimbulkan risiko, karena letaknya 
di luar tempat warga melakukan kegiatan ekonomi, kecuali penutupan tatas. Penutupan tersebut dapat 
merugikan pemilik tatas karena mereka biasa menerima sejumlah uang dari warga yang melewati tatas 
untuk masuk ke dalam hutan. Namun, menurut warga, persetujuan penabatan tatas akan tergantung dari 
kesediaan pemilik tatas. KFCP juga menjelaskan, penabatan tatas hanya akan dilakukan atas persetujuan 
pemilik tatas. Penjelasan detil mengenai pemanfaatan tatas dapat dilihat dalam Lubis (2014). Lebih lanjut, 
warga menyatakan, program bermanfaat bagi kelestarian hutan dan menambah penghasilan warga. Sebagian 
kecil, khususnya warga yang kontra, melihat manfaat program lebih kepada pelestarian hutan dan belum 
menyentuh peningkatan kesejahteraan warga, meskipun ada kegiatan mata pencaharian alternatif, mereka 
belum merasa yakin sebelum kegiatan tersebut terlaksana. 

Prinsip kerja 
sama

Seluruh warga yang berpartisipasi dalam konsultasi menginginkan transparansi dan kemandirian dalam 
mengelola keuangan program. Mereka juga mengharapkan kemajuan kegiatan disampaikan kepada seluruh 
warga secara berkala.  

Metode 
pembayaran

Warga yang mengikuti konsultasi menyarankan agar pembayaran dikelola oleh desa dan didistribusikan kepada 
seluruh kelompok warga tanpa pengecualian.

Kesediaan 
mengikuti 
program

Sebagian besar warga yang mengikuti konsultasi menyatakan tidak keberatan dengan program KFCP, sebagian 
kecil masih merasa ragu dan ingin terlebih dahulu melihat bukti bahwa KFCP tidak akan merubah fungsi 
dan kepemilikan lahan mereka. Namun, mereka tidak melarang kegiatan diadakan di desa, hanya tidak ikut 
berpartisipasi sampai mereka yakin dengan KFCP. 

Tabel 3. Rangkuman Hasil Konsultasi Perjanjian Desa

Sumber: KFCP 2011

3.2.4 Koordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) KFCP Kabupaten

12Pokja KFCP adalah kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan dinas-dinas pemerintah di tingkat kabupaten yang diketuai oleh 
Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) yang bertujuan sebagai forum koordinasi dan advokasi program di tingkat 

kabupaten. Tahun 2013, Pokja ini berubah menjadi Pokja REDD+ Kapuas (lihat: Bagian 5.2).
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Sekitar bulan Juli–Agustus 2011, 
masukan dari proses konsultasi 
(lihat: Bagian 3.2.1 hingga 3.2.4) 
didiskusikan oleh KFCP dan IAFCP 

3.2.5 Konsultasi Finalisasi dan Pengesahan Perjanjian Desa Tahap 1

secara internal untuk menyusun 
naskah pertama Perjanjian Desa. 
Setelah naskah tersusun, KFCP 
mendiskusikannya kembali dengan 

warga hingga diperoleh naskah 
perjanjian final yang siap ditandatangani 
oleh kedua belah pihak (program dan 
desa)(KFCP 2012): 

•	 Konsultasi naskah awal Perjanjian Desa Tahap 1

Konsultasi diselenggarakan pada Oktober 2011 di ketujuh desa. Dari konsultasi tersebut, ditemukan sebagian 
warga masih ada yang belum memahami Perjanjian Desa, diantaranya terkait mekanisme pembayaran. Oleh 
karena itu, pada proses konsultasi ini, KFCP kembali menjelaskan bagian-bagian dari Perjanjian Desa yang belum 
dipahami oleh warga, baik melalui Musdes maupun pertemuan dalam kelompok kecil dengan warga. Kondisi 
ini dapat terjadi karena beragamnya kapasitas tim konsultasi dan staf yang masih belajar mengkonsultasikan 
Perjanjian Desa, sehingga beberapa informasi tidak tersampaikan secara konsisten. Begitupun juga dengan desa, 
beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman mereka menyelenggarakan program pembangunan 
di desa, mempengaruhi proses belajar. 

Beberapa warga juga menyatakan, masukan yang diberikannya belum tercantum dalam naskah Perjanjian 
Desa. Setelah ditelusuri, masukan dari warga tersebut terkait penambahan kegiatan di luar konteks REDD+, 
seperti penyediaan infrastruktur. Selain itu, di dalam naskah tersebut, terdapat beberapa istilah hukum yang 
kurang dimengerti warga. Namun, pencantuman istilah-istilah tersebut tidak dapat dihindari karena perjanjian 
berupa dokumen legal yang memiliki kekuatan hukum. Setelah Musdes, desa dan tim konsultasi mengadakan 
pertemuan-pertemuan lanjutan untuk membahas naskah tersebut dengan lebih banyak kelompok warga. 
Masukan dari pertemuan-pertemuan tersebut diserahkan kepada KFCP melaui tim konsultasi.

•	 Konsultasi naskah final Perjanjian Desa Tahap 1

Menindaklanjuti konsultasi naskah awal, KFCP dan IAFCP mendiskusikan masukan dari warga, baik yang 
diperoleh melalui Musdes maupun pertemuan-pertemuan lanjutan. Berdasarkan masukan dan diskusi tersebut, 
naskah pertama diperbaiki sehingga tersusun naskah kedua. Kedua naskah tersebut tidak terlalu berbeda jauh. 
Perbedaan terletak pada struktur penulisan naskah seperti penambahan daftar isi dan penjelasan beberapa 
bagian dengan lebih rinci seperti penjelasan tentang KFCP. 

KFCP mendiskusikan kembali naskah kedua Perjanjian Desa yang telah mengakomodasi masukan warga dalam 
Musdes yang dihadiri oleh Pemdes, Mantir Adat, Tokoh Masyarakat lainnya, dan perwakilan warga desa yang 
ditentukan oleh warga pada saat konsultasi dilakukan, termasuk perwakilan Pokja. 

Sebagian besar masukan warga diakomodasi oleh program, seperti prinsip kerja sama, jaminan fungsi dan 
kepemilikan lahan, pengelolaan manfaat, dan sebagainya. Beberapa masukan dari warga yang tidak diakomodir 
oleh program umumnya terkait jenis bantuan yang di luar cakupan program yang diminta warga, seperti 
pembangunan jalan dan rumah ibadah. Namun, yang menjadi perhatian penting bagi warga adalah jaminan 
status dan fungsi lahan serta pengelolaan manfaat program secara mandiri. Beberapa kesepakatan lain yang 
terbentuk dalam Musdes adalah:

1. Berita acara kesepakatan diinformasikan kepada warga secara meluas dengan menempelkan berita acara 
di papan informasi, warung-warung, dan tempat strategis lainnya. 

2. KFCP dan desa akan membentuk mekanisme keluhan sebagai media bagi warga untuk menyalurkan 
pertanyaan atau masukan terhadap program dan pengelolaannya. 

3. Dalam pengelolaan program, Musdes akan digunakan sebagai forum untuk menyelesaikan dan 
menyepakati suatu isu atau masalah. 
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•	 Pengesahan naskah Perjanjian Desa

Setelah rancangan naskah Perjanjian Desa disetujui oleh desa dan KFCP, perjanjian tersebut disahkan melalui 
Surat Keputusan (SK) Kades yang dilakukan di ketujuh desa. 

3.2.6 Upacara Manyanggar

3.2.7 Tantangan Selama Konsultasi 

Setelah rancangan Perjanjian Desa 
disahkan dengan SK Kades dan 
sebelum kegiatan dilaksanakan di 
gambut dalam, atas permintaan 
desa-desa, diselenggarakan upacara 
adat besar ‘manyanggar’ pada akhir 
2012.  Upacara tersebut dihadiri 
oleh tokoh adat, Pemerintah Desa, 

Damang (kepala kelembagaan adat 
setingkat kabupaten), dan warga 
desa dari tujuh desa di wilayah kerja 
KFCP. Upacara ini bertujuan meminta 
restu dari roh leluhur agar kegiatan 
yang akan dilakukan di desa berjalan 
lancar dan terhindar dari bahaya.13 
Upacara ini merupakan usulan 

dari Forum Komunikasi Antar Desa 
(FKAD),14 yang dikoordinasikan oleh 
salah satu desa di wilayah kerja KFCP. 
Upacara meminta restu dari para 
leluhur ini memerlukan waktu sekitar 
10 hari.

Selama konsultasi meluas di ketujuh desa, terdapat beberapa tantangan yang muncul, antara lain:15

Menjaga konsistensi pesan di antara anggota tim konsultasi 

Di satu sisi, tim konsultasi merupakan pendekatan yang bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan 
jangkauan konsultasi di antara kelompok warga yang berbeda. Di sisi lainnya, dikarenakan banyaknya fasilitator 
dalam tim konsultasi, sulit memastikan kesamaan penjelasan, jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan, dan 
cara penyampaian oleh tim konsultasi di semua lokasi konsultasi. Terkadang, KFCP harus mengadakan kembali 
pertemuan-pertemuan dengan warga untuk menjelaskan informasi yang belum jelas. Hal ini akan menjadi 
tantangan bagi program REDD+ lainnya yang akan menjangkau sebanyak mungkin warga desa terlibat dalam 
seluruh tahapan program, termasuk tahap perencanaan.

Beragamnya kapasitas tim konsultasi, staf, dan desa 

Konsultasi melalui tim konsultasi dapat menjangkau lebih banyak warga, karena jumlah anggota lebih banyak 
dan tugasnya terfokus pada konsultasi. Namun demikian, penyebaran informasi dan tingkat pemahaman warga 
mengenai Perjanjian Desa berbeda-beda, tergantung dari kemampuan anggota tim konsultasi dalam berdiskusi 
dan menjelaskan informasi kepada warga (Lihat: Poin ‘a’). Selain itu, tingkat pendidikan sebagian besar warga desa, 
frekuensi masuknya program pembangunan dari luar (pemerintah, LSM, lembaga dana asing, dan sebagainya), 
serta kapasitas staf KFCP yang ditempatkan di desa juga turut mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, 
semakin banyak program pembangunan di desa, dan semakin baik kapasitas staf, penyebaran informasi akan 
semakin efektif dan efisien. KFCP memandang hal ini sebagai bagian dari proses belajar desa dan program dalam 
menerapkan pendekatan dan mekanisme pengelolaan program yang merupakan hal baru bagi desa.

Insentif untuk Kades

Pengelola kegiatan yang dipayungi Perjanjian Desa adalah TPK yang anggotanya dipilih oleh warga desa. Anggota 
TPK memperoleh insentif atas perannya sebagai pengelola kegiatan, baik sebelum atau sesudah Perjanjian 
Desa tersusun. TPK menyerahkan laporan kegiatan kepada Kades untuk disetujui, lalu diserahkan kepada KFCP. 

13Wawancara dengan staf KFCP, Kapuas, September 2013.
  14FKAD adalah forum yang dibentuk oleh KFCP dan desa-desa diwilayah kerja KFCP sebagai media koordinasi antar desa (Kades, Mantir Adat. dan 

tokoh masyarakat) terkait pengelolaan program KFCP (lihat: Bagian 5.2)
  15Wawancara dengan staf KFCP, Kapuas, September 2013 dan Jarrah et al. 2013.
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Melihat hal ini, Kades berpendapat mereka perlu mendapatkan insentif, karena Kades pun menjadi pihak yang 
menandatangani laporan kegiatan yang berarti ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan. Namun demikian, 
sesuai dengan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Australia, KFCP tidak dapat memberikan insentif 
kepada pemerintahan desa, karena mereka merupakan bagian dari pemerintahan Indonesia, sedangkan program 
ini merupakan bagian program pemerintah yang juga menjadi tanggung jawab Kades. Di beberapa desa, masalah 
ini didiskusikan secara internal. Para pihak di desa menyepakati untuk melibatkan Pemdes sebagai anggota TP 
yang memiliki anggaran tersendiri. Setiap program akan terikat dengan peraturan dan hukum yang berlaku di 
Indonesia. Namun demikian, program perlu mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap pemerintahan desa, 
kelembagaan adat, dan tokoh masyarakat lainnya, khususnya jika program dikelola secara mandiri oleh desa. 

Keaktifan kelompok rentan dan perempuan

Meskipun sudah diadakan diskusi kelompok dan kunjungan ke rumah, kelompok perempuan masih belum 
cukup aktif memberikan masukan maupun mengajukan pertanyaan, dan begitu juga dengan kelompok rentan 
(kelompok warga dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah, dibandingkan dengan warga lainnya di desa yang 
sama). Oleh karena itu, pada  2013, KFCP mengadakan diskusi khusus dengan kelompok perempuan dan rentan, 
sebelum keputusan terkait kegiatan dibuat (Perjanjian Desa merupakan kerangka kerja sama, sementara hal-hal 
terkait kegiatan secara spesifik didiskusikan setelah penandatanganan Perjanjian Desa, sebelum kegiatan tersebut 
diselenggarakan). Diskusi kelompok khusus akan dijelaskan lebih lanjut pada Bagian 4.

Alih fungsi dan kepemilikan lahan

Peta wilayah program sudah digunakan sebagai alat untuk membantu konsultasi Perjanjian Desa. Sebagian besar 
warga juga mengakui bahwa program KFCP tidak menghalangi akses mereka ke sumber pendapatan mereka di 
hutan. Selain itu,  tim konsultasi dan staf KFCP juga sudah berulang kali menjelaskan, KFCP tidak akan mengubah 
fungsi dan status kepemilikan lahan. Namun, sebagian warga masih belum percaya karena pengalaman mereka 
dengan program sebelum KFCP kurang baik, sehingga mereka memutuskan untuk menunggu dan melihat 
bagaimana program KFCP berjalan sebelum memutuskan terlibat dalam program. Mereka juga mengusulkan 
agar Perjanjian Desa mencantumkan klausal yang menyatakan, KFCP tidak akan mengubah status ataupun fungsi 
lahan. 

Waktu yang diperlukan untuk konsultasi Perjanjian Desa

Konsultasi Perjanjian Desa memerlukan waktu yang cukup panjang, kurang lebih satu tahun, sehingga sebagian 
warga merasa bosan selama mengikuti proses konsultasi. 

Terlalu banyak pertemuan, dan bolak balik diskusi antara desa dan KFCP, 
dan sebaliknya. Kami menjadi lelah dan bosan.

– Wawancara dengan warga di salah satu desa– 

Namun, hal ini tidak dapat dihindari mengingat diskusi dilakukan dengan hampir seluruh kelompok warga yang 
memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap KFCP. Selain itu, jarak tempuh yang lama diperlukan untuk 
menjangkau seluruh desa. Lebih lanjut, REDD+ merupakan isu yang baru saja berkembang dan belum dikenal oleh 
warga. Untuk mengakomodasikan masukan dari warga, KFCP menguji coba kegiatan dalam skala kecil, sebelum 
melakukannya secara besar pada pertengahan 2011 bersamaan dengan konsultasi Perjanjian Desa. Hal tersebut 
dilakukan agar warga dapat melihat cara kerja program. Selain itu, uji coba ini juga merupakan kegiatan-kegiatan 
yang menghasilkan pendapatan tambahan bagi warga. 
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Mengakomodasi masukan ke dalam naskah Perjanjian Desa 

KFCP mengadakan berbagai tahapan diskusi dengan desa untuk memperoleh masukan dan mengakomodasikannya 
ke dalam Perjanjian Desa. Hal ini untuk memastikan prinsip dan standar yang sama diterapkan ke seluruh 
desa untuk menghindari ketegangan antar desa. Oleh karena itu, saat salah satu desa memberi masukan yang 
signifikan dan program mengakomodasikannya, masukan tersebut perlu didiskusikan dengan desa-desa lainnya. 
Namun, tidak semua orang mengikuti seluruh tahapan diskusi yang dimaksud, sebagian hanya mengikuti di 
awal, sebagian hanya akhir, dan sebagainya. Sebagian dari orang-orang tersebut terkadang tidak puas, sehingga 
beranggapan program tidak mengakomodasi masukannya. Padahal, program mempertimbangkan masukannya 
dalam pertemuan, tetapi mereka tidak menghadiri pertemuan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
mengakomodasikan masukan perorangan dan kolektif ke dalam sebuah perjanjian merupakan tantangan. Belajar 
dari kondisi ini, KFCP dan desa membentuk FKAD agar seluruh masukan warga dari berbagai desa terintegrasi ke 
dalam Perjanjian Desa. 

Tantangan dan pembelajaran yang diperoleh selama konsultasi Perjanjian Desa dari tahun 2011 sampai 2012 dijadikan 
acuan bagi KFCP untuk terus menyempurnakan proses konsultasi yang diterapkan untuk Perjanjian Desa tahap dua 
yang akan dijelaskan lebih lanjut pada Bagian 4. 

Pembelajaran Kunci:

1. Berdasarkan pengalaman dari percontohan perjanjian di dua desa, evaluasi strategi komunikasi dan 
identifikasi pemahaman berbagai kelompok warga terhadap program dan Perjanjian Desa adalah 
penting dilakukan oleh program dan inisiatif REDD+ lainnya. Melalui cara tersebut, program dan desa 
memperoleh pembelajaran untuk memperbaiki strategi, pendekatan, dan instrumen konsultasi.

2. Pemetaan lokasi program erat kaitannya dengan pandangan warga terhadap status kepemilikan lahan 
dan tujuan program. KFCP memperoleh pelajaran bahwa menjelaskan lokasi kegiatan dan menekankan 
program tidak berkaitan dengan status lahan warga membantu untuk membangun kepercayaan warga 
terhadap program.

3. Pemetaan warga berdasarkan persepsi mereka terhadap program membantu program untuk 
menentukan pendekatan dan metode yang sesuai dengan persepsi warga. Sementara itu, pemetaan 
warga berdasarkan tempat mereka berkumpul membantu agar informasi tersampaikan kepada 
seluas mungkin warga, karena sebagian dari mereka menyatakan tidak memiliki waktu untuk 
menghadiri pertemuan formal seperti Musdes. Namun, fasilitator diperlukan dalam jumlah besar untuk 
menjangkau semua kelompok, sesuai dengan jumlah dan variasi kelompok yang teridentifikasi dalam 
pemetaan.

4. Potensi ketidakpercayaan warga terhadap program, khususnya mengenai fungsi dan kepemilikan 
lahan, dapat muncul dari pengalaman negatif warga dengan program sebelumnya. Informasi tidak 
benar mengenai program yang disebarkan oleh pihak lain akan mempertajam masalah ini. Namun, 
pemetaan wilayah program dan pelibatan pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan 
kepercayaan warga terhadap program. Melalui pemetaan, warga memperoleh bukti lokasi program 
tidak berada di lokasi kerja mereka. Pelibatan pemerintah lokal menunjukkan, program memperoleh 
dukungan resmi dari pemerintahan setempat. 

5. Tim konsultasi merupakan salah satu pendekatan untuk menjangkau seluas mungkin warga dalam 
konsultasi. Berbeda jika menggunakan TPK/TP yang sudah memiliki tugas mengelola kegiatan, 
sehingga memiliki keterbatasan waktu jika harus bertugas mengkonsultasikan Perjanjian Desa. Namun 
demikian, tim ini memerlukan dukungan teknis yang intensif dari staf program. Dengan demikian, 
mereka dapat menyebarkan informasi dan menjawab pertanyaan kepada warga secara konsisten, baik 
dalam pertemuan formal maupun informal, untuk menghindari kebingungan dan kesalahpahaman di 
antara warga. Hal ini merupakan pembelajaran penting, terlebih untuk program atau inisiatif yang 
terbilang baru. 
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6. Pada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh tim konsultasi, staf program perlu mendampingi 
tim tersebut di seluruh pertemuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan informasi disampaikan secara 
konsisten dan merata di setiap pertemuan dan untuk menjawab pertanyaan warga yang tidak dapat 
dijawab oleh tim konsultasi. 

7. Kapasitas staf, keberadaan lembaga atau program pembangunan dari luar desa, dan tingkat 
pendidikan warga merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran dan kualitas informasi 
di antara warga desa.

8. Pemberian insentif pada tim pengelola dapat menimbulkan kecemburuan pada kelompok lain yang 
juga terlibat dalam  program, seperti Kades. Program perlu memberikan ketegasan pada pihak-pihak 
terkait di desa mengenai aturan dan standar pengelolaan program. Namun, pemerintah desa dapat 
dimasukkan sebagai anggota dari tim monitoring yang memiliki anggaran tersendiri. 

9. Tingkat kehadiran erat kaitannya dengan pola dan kebiasan aktivitas warga desa. Maka dari itu, 
program menyesuaikan pertemuan dengan ketersediaan waktu warga dan berupaya untuk tidak 
bersilangan dengan jadwal mereka bekerja, mengurus anak, dan lain sebagainya.

10. Meskipun program telah berupaya untuk meningkatkan keaktifan kelompok perempuan dan rentan 
melalui diskusi dalam kelompok dan kunjungan ke rumah, mereka masih kurang aktif memberikan 
masukan dibandingkan dengan kelompok warga lainnya. Proses ini memang memerlukan 
waktu, sehingga program perlu terus menyediakan waktu dan media sehingga mereka terbiasa 
mengungkapkan pendapat. 

11. Berdasarkan pengalaman KFCP, perlu memastikan warga yang memberi masukan pada suatu 
pertemuan mengikuti pertemuan berikutnya yang mengakomodasi masukan tersebut. Atau, 
program perlu menginformasikan secara langsung kepada warga tersebut. Jika tidak, hal tersebut 
dapat menimbulkan kesalahpahaman di antara warga, dimana mereka menilai program tidak 
mengakomodasi masukan mereka. 

12. Untuk memulai kegiatan di desa, program mengadakan upacara adat yang disebut Manyanggar, 
sebagai salah satu cara untuk memperoleh penerimaan warga dengan menghargai budaya lokal.
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Sebagian strategi, pendekatan, 
dan instrumen yang 
diterapkan pada Perjanjian 
Desa tahap 1 (lihat: Bab 3) 

digunakan kembali pada konsultasi 
ini. Sebagian lainnya, disesuaikan 
berdasarkan pembelajaran dari tahap 
1.16 Bab ini menjelaskan temuan 
lapangan dari konsultasi Perjanjian 
Desa tahap dua yang berlaku untuk 
periode pertengahan 2013 hingga 
April 2014. Konsultasi berlangsung 
selama kurang lebih 2,5 bulan.

Perjanjian Desa 
Tahap 2 (Tahun 2013)

Sebelum ada program KFCP, di 
desa ini pernah ada program untuk 
hutan, dan warga kecewa dengan 

program itu karena dilarang masuk 
ke hutan. Lalu, KFCP kan datang, 
nah orang-orangnya sama, pakai 

orang dari program yang dulu. Jadi, 
warga melihatnya KFCP sama dengan 
program hutan yang dulu, maka sulit 
untuk meyakinkan warga kalau KFCP 

beda sama program yang dulu

-Wawancara dengan Ketua TPK 
di salah satu desa-

SEPERTI DIJELASKAN PADA BAGIAN 1.2, DI PERTENGAHAN 2013, PERJANJIAN DESA 

DIPERPANJANG. Periode tersebut disebut dengan Perjanjian Desa tahap 2. 

Pada Perjanjian Desa tahap dua, 
fokus kegiatan KFCP diantaranya 
adalah pengembangan mata 
pencaharian alternatif, pemetaan 
tata guna lahan, dan fasilitasi 
persiapan hutan desa dalam skala 
terbatas. Berdasarkan pengamatan, 
pada tahapan konsultasi ini, 
dilakukan beberapa penyempurnaan 
metode/pendekatan, seperti adanya 
masa sanggah yang menyediakan 
kesempatan bagi desa untuk 
mengecek ulang masukan, respon, 

serta kesepakatan yang telah 
terbentuk antara warga/desa dengan 
program. 

Secara tidak langsung, proses 
konsultasi juga telah merubah cara 
pandang beberapa warga mengenai 
cara konsultasi Perjanjian Desa. 
Seperti pada kutipan di atas, salah 
satu anggota tim konsultasi memilih 
untuk menyebarkan informasi 
kepada seluas mungkin warga agar 
tidak ada kesalahpahaman antara 
warga dan timnya. 

16Proses konsultasi Perjanjian Desa tahap pertama merupakan upaya KFCP memperoleh persetujuan warga untuk mengadakan kegiatan di desanya, 
sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Setelah Perjanjian Desa tahap pertama dan menjelang penyusunan tahap dua, KFCP mengadakan kajian 

dan evaluasi. Bersamaan dengan itu, di tingkat nasional, STRANAS REDD+ tersusun pada tahun 2012 yang mencantumkan FPIC (Free Prior and 
Informed Consent)- atau PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan). Oleh karena itu, dalam Perjanjian Desa tahap dua, 
KFCP meningkatkan proses konsultasi sesuai dengan definisi PADIATAPA yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, di tambah dengan rekomendasi 

kajian dan evaluasi, serta pembelajaran dari Perjanjian Desa tahap satu. 
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Seperti pada tahap satu, di tahap dua Perjanjian Desa, KFCP memulai penyusunan perjanjian melalui koordinasi 
dengan pemerintahan daerah melalui Pokja, dilanjutkan dengan koordinasi dengan desa melalui FKAD. Berikut adalah 
temuan lapangan terkait koordinasi dan pemetaan:17

Koordinasi dengan Pokja

4.1 Koordinasi dan Pemetaan

Seperti pada tahap satu, Pokja 
menyepakati dan mendukung usulan 
kegiatan KFCP di desa. Perbedaannya 
dengan Perjanjian Desa tahap satu, 
di tahap dua, Pokja terlibat dalam 

beberapa pertemuan antara KFCP, 
khususnya untuk memfasilitasi 
integrasi antara usulan desa dan 
program pemerintah daerah. Usulan 
desa akan dipaparkan dalam RKP-

Desa, yang merupakan penjabaran 
dari RPJM-Desa, dimana kegiatan 
KFCP terintegrasi di dalamnya. 
Penyusunan RKP-Desa dan fasilitasi 
Pokja akan didiskusikan pada Bab 6. 

Pemetaan lokasi program 

Memetakan kondisi desa 

Pemetaan dilakukan sebelum 
konsultasi, yaitu sekitar tahun 
2012-13. Peta meliputi lokasi lahan 
untuk mata pencaharian alternatif18 
yang terdiri dari budidaya karet, 
ikan (seperti beje dan kolam), 
agroforestri serta ternak unggas. 
Lokasi lahan ditentukan oleh warga, 
sementara KFCP hanya membantu 
untuk menilai kesesuaian lahan 

dengan jenis mata pencaharian yang 
akan dikembangkan.  Lokasi lahan 
ditentukan oleh desa dalam forum 
Musdes. Lokasi yang disepakati oleh 
warga untuk pengembangan mata 
pencaharian kemudian dituangkan 
oleh KFCP ke dalam peta yang 
diserahkan kepada warga. Selama 
proses konsultasi Perjanjian Desa, 
peta ini digunakan sebagai salah satu 

alat untuk mengkonfirmasikan lahan 
pengembangan mata pencaharian 
yang telah dipilih oleh warga. Warga 
berpendapat, kegiatan dilakukan di 
lahan milik warga. KFCP memfasilitasi 
penyusunan lokasi kegiatan secara 
partisipatif, agar selama konsultasi 
warga mengetahui lokasi kegiatan.

Lahan untuk livelihood kan milik warga juga, tempatnya di tanah tempat warga bekerja, 
jadi sekarang lebih luas, misalnya yang punya karet jadi bertambah luas kebun karetnya. 

Jadi, tidak ada yang protes…kan ini juga di bicarakan dalam Musdes.

– Wawancara dengan Ketua TPK di salah satu desa, November 2013 – 

Selain dari studi dan kajian tentang 
desa yang disusun pada awal 
program (lihat: Bagian 5.1), di tahap 
dua, KFCP memperbaharui kajian 
mengenai kondisi dan dinamika desa 
sesuai dengan perkembangannya. 
Pembaharuan informasi dilakukan 

melalui observasi lapangan 
dan diskusi oleh staf KFCP yang 
tinggal di desa, baik secara formal 
maupun informal, dengan berbagai 
kelompok kepentingan dan para 
pemangku desa. Kemudian, hasil 
pengamatan dan diskusi dirangkum 

dan didiskusikan kembali dengan 
FKAD, bersamaan dengan pertemuan 
yang membahas alur konsultasi 
Perjanjian Desa dengan warga. Kotak 
1 menjelaskan beberapa situasi 
desa, khususnya terkait politik, yang 
signifikan mempengaruhi konsultasi 
Perjanjian Desa. 

17Wawancara dengan staf KFCP, September 2013, Kapuas. 
18Pembahasan lebih lanjut mengenai mata pencaharian alternatif dapat dilihat pada laporan “Pengembangan Mata Pencaharian 
Alternatif” (Nurhayati et al. 2014).
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Pemetaan kelompok warga 

Sama dengan pada tahap satu, 
di tahap dua, KFCP memetakan 
kembali kelompok kepentingan dan 
kelompok berkumpul warga. Tidak 
ada perubahan signifikan untuk 

Ketegangan antar pihak di desa 

1. Di akhir  2012, kegiatan KFCP di salah satu desa dihentikan sementara karena adanya ketegangan internal antar 
beberapa pihak di desa. Memasuki masa perpanjangan Perjanjian Desa, KFCP mencoba untuk bernegosiasi kembali 
dengan para pihak di desa, karena beberapa pihak di desa tersebut ingin tetap bermitra dengan KFCP.  Saat 
konsultasi akan dimulai, masih terdapat pihak yang ingin bergabung dengan KFCP dan juga pihak lain yang tidak 
ingin bekerja sama lagi dengan KFCP. Melalui diskusi dengan berbagai pihak dan observasi, ternyata ketidaksetujuan 
berawal dari perselisihan antara Kades yang memegang jabatan dengan pihak oposisi, dan KFCP digunakan sebagai 
media untuk mempertajam perselisihan. Menyikapi hal ini, melalui konsultasi Perjanjian Desa, KFCP berupaya 
untuk mengklarifikasi kesalahpahaman dan mencari kesepakatan bersama.

 Sebetulnya, kami juga tahu, kalau KFCP tidak akan mengubah lahan atau statusnya, sudah terbuktilah, kan kami juga 
sudah pernah kerja sama dengan KFCP dua tahunan lah. Tetapi, namanya juga orang, ada aja yang tidak puas. Ini 

sebetulnya bukan masalah KFCPnya, ini masalah pribadi, tapi jadi panjang, jadinya KFCP yang kena. Kami hanya tidak 
mau masalah di antara kami jadi panjang, makanya mungkin untuk sementara  gak ikut dulu sama KFCP, mungkin kalau 

ke depannya ada lagi. Mudah-mudahan jika masalah selesai, kami bisa ikut lagi.

– Wawancara dengan mantan TP di salah satu desa, Januari 2014 –

2. Di beberapa desa lainnya, muncul ketidakpuasan sekelompok warga yang cukup memiliki pengaruh terhadap 
kinerja TPK dan TP. Di salah satu desa, salah satu kelompok yang cukup kuat menginginkan pergantian seluruh 
anggota TPK dan TP jika Perjanjian Desa akan diperpanjang. Di desa lainnya, muncul isu ketidakterbukaan TPK/TP 
dan Pemdes dalam pengelolaan keuangan program dari beberapa kelompok warga.

Kemungkinan pembukaan kebun sawit

Pada saat Perjanjian Desa akan di perpanjang, salah satu desa menerima tawaran dari salah satu perusahaan kelapa 
sawit untuk membeli tanah warga untuk dijadikan kebun sawit. Sebagian kelompok warga ingin melanjutkan bekerja 
dengan KFCP, sebagian lainnya netral, dan sebagian lainnya tidak ingin melanjutkan Perjanjian Desa karena dianggap 
akan mempersulit proses penjualan tanah kepada perusahaan. 

Isu pengalihan fungsi lahan

Di sebagian kecil desa, muncul isu pengalihan kepemilikan lahan oleh KFCP. Pada dasarnya, kondisi ini muncul dari 
ketidakpuasan beberapa pihak di desa karena tidak terlibat dalam pengelolaan kegiatan KFCP di desa. Kelompok-
kelompok tersebut menjadi media bagi pihak luar yang tidak menyetujui KFCP dan anti REDD+, sehingga muncul isu 
pengalihan lahan yang merupakan isu paling sensitif bagi seluruh warga desa. Kenyataannya, sebagaimana tercantum 
dalam Perjanjian Desa, KFCP tidak memiliki hak untuk mengubah fungsi dan atau kepemilikan lahan. Kondisi ini juga 
terjadi di desa-desa lain yang telah dijelaskan sebelumnya di atas.

Sumber: KFCP 2013a 

Kotak 1:
Beberapa situasi di desa-desa saat Perjanjian Desa Tahap Dua

kelompok berkumpul warga, masih 
sama dengan tahap 1 (lihat: Tabel 
2).Terkait kelompok kepentingan, 
seperti pada tahap 1, warga masih 
terbagi ke dalam tiga kelompok yang 

sama (Lihat: Bagian 3.2.3), namun 
dengan alasan dan tingkatan yang 
berbeda dengan pada saat konsultasi 
Perjanjian Desa di tahun 2011 (lihat: 
Kotak 2).
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Di beberapa desa, beberapa isu yang dapat berpotensi menjadi penghalang konsultasi adalah  sebagian 
warga beranggapan bahwak TPK/TP dan Pemdes kurang terbuka dalam  mengelola dana retensi (dana 

kontijensi) kegiatan. Di beberapa desa, dana retensi belum digunakan oleh desa sesuai dengan kesepakatan, 
yaitu membangun sarana umum (contoh: rumah guru dan rumah ibadah). Penting untuk dicatat bahwa 

transparansi yang telah diterapkan program selama pengelolaan kegiatan memunculkan kesadaran di antara 
warga, Perjanjian Desa menyediakan peluang untuk menggunakan dana retensi untuk kegiatan atau program 
yang tercantum di dalam RPJM-Desa. Untuk memastikan teralokasikannya dana tersebut, beberapa kelompok 
warga meminta pergantian seluruh anggota TPK dan TP. KFCP menghargai keputusan desa. Warga desa juga 

menyarankan beberapa perubahan terkait pemilihan TPK dan TP yang diakomodasikan KFCP dalam Perjanjian 
Desa tahap dua.  

Sumber: Wawancara dengan staf KFCP, Januari 2014, Kapuas

Kotak 2:
Penolakan warga atas pengaruh berbagai kelompok 

kepentingan di desa: Perjanjian Desa Tahap Dua (2013)

Pembelajaran Kunci:

1. Melalui koordinasi dengan Pokja, KFCP memperoleh ruang untuk membantu desa mengyinergikan 
dan memfasilitasi agar kegiatan di desa menjadi prioritas pembangunan daerah. Sedangkan melalui 
koordinasi dengan FKAD, diantaranya KFCP memperoleh masukan mengenai situasi di desa dan dapat 
menetapkan alur dan strategi konsultasi sesuai dengan kondisi desa. 

2. Dinamika politik di desa masih tetap terjadi dan menjadi tantangan dalam konsultasi. Hal ini 
menunjukkan, pengaruh politik lokal terhadap pelaksanaan program tidak akan berhenti, ditunjang 
dengan informasi tidak benar yang dikeluarkan oleh pihak luar. Oleh karena itu, program perlu terus 
menerus mengamati dinamika desa dan mengadakan diskusi secara berkala dengan berbagai pihak, 
untuk mengklarifikasi informasi yang tidak benar.  

3. Pemetaan kelompok kepentingan menunjukkan masih adanya potensi penolakan program dari 
beberapa kelompok warga, namun dengan alasan yang berbeda, yaitu transparansi pengelolaan 
keuangan. Di satu sisi, ini merupakan hal positif dimana warga mulai memiliki kesadaran tentang 
perlunya transparansi dan akuntabilitas. Disisi lain, hal ini menjadi tantangan bagi program agar 
dinamika ini tidak memperpanjang waktu konsultasi yang berdampak pada penundaan pelaksanaan 
kegiatan. 

4.2 Konsultasi dengan Desa

 Warga sudah melihat bahwa KFCP tidak berbohong dan dana diberikan, sekarang ini, 
mereka mau bekerja walaupun pembayarannya dilakukan sesudah pekerjaan selesai. 
Contoh, mereka mau membuat keranjang tanam, yang pembayarannya nanti setelah 

seluruh keranjang yang diperlukan selesai.

– Wawancara dengan Ketua TPK di salah satu desa, November 2013 –
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FKAD dibentuk tahun 2012, setelah 
naskah dan konsultasi Perjanjian 
Desa tahap satu dirampungkan, 
sebagai pembelajaran mengenai 
pentingnya memiliki forum 
komunikasi antar desa, untuk 
menyelaraskan berbagai keperluan 
desa yang berbeda-beda dan 
menyediakan bantuan operasional 
antar desa serta dukungan lainnya 

4.2.1 Pertemuan dengan FKAD

pada saat kegiatan diselenggarakan 
(misal, menyediakan tenaga kerja 
tambahan untuk kegiatan di desa 
lain). Forum ini diadakan untuk 
memastikan informasi program 
tersampaikan secara konsisten di 
seluruh desa dan kesepakatan terkait 
program di setiap desa diketahui 
oleh seluruh desa, sehingga setiap 
desa mengetahui bahwa program 

menerapkan perlakukan yang sama 
di seluruh desa. Pertemuan dengan 
FKAD berupa lokakarya yang dihadiri 
oleh Kades, BPD, Mantir Adat dan 
tokoh masyarakat/adat lainnya, serta 
perwakilan staf KFCP.  Berikut adalah 
hasil dan kesepakatan yang dicapai 
dalam lokakarya19:

Mengulas naskah Perjanjian Desa 
Lokakarya diawali dengan mengulas naskah Perjanjian Desa tahap pertama. Para peserta dan fasilitator bersama-
sama menelaah pasal-pasal yang ada dalam naskah tersebut, untuk memberikan masukan dan perubahan 
terhadap naskah tersebut. Hasilnya, FKAD menyetujui naskah dan hanya memberikan koreksi redaksional. 

Alur konsultasi
Seluruh desa menyepakati bahwa secara garis besar, alur konsultasi melibatkan Musdes, pertemuan kelompok 
kecil, dan masa sanggah, seperti dijelaskan lebih lanjut pada bagian-bagian berikut ini. 

4.2.2 Musdes Pertama 

4.2.3 Konsultasi oleh Tim Konsultasi

Seperti pada tahap satu, di tahap 
ini, konsultasi dimulai dengan 
Musdes untuk mensosialisasikan 
hasil lokakarya dengan FKAD, 
termasuk alur konsultasi yang akan 
dilakukan terhadap warga, sekaligus 
membentuk tim konsultasi, lalu 

ditindaklanjuti dengan pertemuan 
kelompok (sesuai dengan kelompok 
berkumpul warga). Di beberapa 
desa, konsultasi dimulai dengan 
pertemuan kelompok20. Desa-desa 
ini beralasan, penyelenggaraan 
Musdes ini akan memakan waktu 

lama, sehingga sosialisasi hasil 
pertemuan FKAD akan dibicarakan 
dalam pertemuan kelompok21. Bagi 
KFCP, ini adalah keputusan desa yang 
lebih memahami ketersediaan waktu 
warga untuk mengikuti serangkaian 
proses konsultasi. 

Berdasarkan pengalaman KFCP 
dari Perjanjian Desa tahap satu 
(lihat: Bab 3), pembentukan tim 
konsultasi berguna bagi program 
REDD+ untuk melakukan konsultasi 
dengan berbagai kelompok warga 
yang memiliki beragam kepentingan, 
perilaku, dan pemahaman. Seperti 
pada tahap satu Perjanjian Desa, 
tim dipilih oleh dan dari warga desa. 
Sebagian dari anggota tim konsultasi 
tahap dua ini merupakan anggota 
tim konsultasi pada Perjanjian 

Desa tahap satu, sehingga mereka 
memiliki pengalaman melakukan 
konsultasi. Setelah tim terpilih, 
KFCP memberikan pelatihan kepada 
staf lapangan, lalu kepada tim 
konsultasi. Pada saat pelatihan 
tersebut, tim konsultasi dan staf lebih 
banyak memberikan masukan dan 
pertanyaan yang diakomodasikan ke 
dalam beberapa media komunikasi 
dan pendekatan konsultasi di 
desa. Lebih lanjut, pada tahap ini, 
tim konsultasi lebih memahami 

program KFCP, karena mereka telah 
menjalani program KFCP dari tahun 
2011–13, sehingga informasi yang 
dikonsultasikan lebih konsisten. 
Selain itu, materi komunikasi (lihat: 
Bagian 4.3) yang dikembangkan dan 
pertemuan khusus dengan berbagai 
kelompok warga, seperti kelompok 
perempuan dan kelompok rentan, 
turut mendorong pemahaman 
program dan Perjanjian Desa yang 
lebih baik dan meluas.

19Wawancara dengan staf KFCP, Kapuas, Januari 2014.
 20Ibid.  
 21Ibid.
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 Untuk Perjanjian Desa ini, sudah 99% warga diberitahukan dalam diskusi, hanya beberapa 
orang saja yang tidak diberitahu, itupun karena mereka sedang tidak ada di desa, mereka 

bekerja di luar desa.

– Wawancara dengan Ketua TPK di salah satu desa, Agustus 2013 –

22Kriteria kesejahteraan ditentukan oleh warga secara partisipatif melalui Musdes. 

Untuk menjangkau kelompok rentan, tahap dua Perjanjian Desa menggunakan data dari Social Wealth Ranking (SWR), 
sebuah identifikasi partisipatif22 mengenai tingkat kesejahteraan warga yang dilakukan bersama-sama oleh desa dan 
KFCP. Dalam konsultasi ini, Desa dan KFCP sepakat untuk melibatkan setidaknya 30% kelompok perempuan dan rentan 
yang ada di desa.

Berikut adalah beberapa masukan warga yang signifikan dari konsultasi antara tim konsultasi dengan warga, beserta 
respon KFCP (KFCP 2013b):

Warga menyarankan untuk memberikan denda terhadap pasal-pasal atau kesepakatan yang tidak terpenuhi dalam 
Perjanjian Desa kepada kedua belah pihak, KFCP dan desa. Tetapi, dalam sebuah program uji coba, sanksi belum tepat 
diterapkan bagi desa yang masih belajar. Kesalahan dan kekeliruan pengelolaan kegiatan oleh desa merupakan bagian 
dari proses pembelajaran. 

Menyediakan kegiatan untuk orang yang sudah tua dan warga yang tidak lagi memiliki lahan kosong untuk budidaya 
karet, agroforestri, beje dan kolam. Diantaranya dapat dilakukan dengan ternak ayam dan berkebun sayur yang dapat 
dilakukan di sekitar halaman rumah. KFCP mengakomodasikan hal ini dengan memperluas pilihan mata pencaharian 
dalam program pengembangan mata pencaharian.

Seperti pada bagian 4.1, kembali muncul isu transparansi mengenai penggunaan dan penyaluran dana retensi oleh 
TPK/TP dan Pemdes. Sebagian kelompok warga di beberapa desa mengungkapkan ketidakterbukaan TPK/TP dan 
Pemdes dalam mengelola dan mengalokasikan dana retensi. Kelompok warga ini menyatakan, jika dana retensi masih 
belum transparan, mereka tidak menginginkan perpanjangan Perjanjian Desa. Di sebagian desa, dalam menanggapi 
kasus ini, warga meminta penggantian seluruh anggota TPK dan TP. Menyikapi hal ini, KFCP mengadakan pertemuan 
khusus dengan pihak yang mengungkapkan isu tersebut dan membicarakannya dengan TPK/TP dan Pemdes dan 
menghargai keputusan desa. 

Sebagian warga menganggap KFCP membawa Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) ke desa. Menurut pendapat 
warga desa ini, KPHL merupakan media pembentukan kawasan hutan lindung di desa. Bagi warga, hutan lindung 
berarti pengambilalihan lahan hutan milik warga atau desa dan pelarangan warga desa memasuki kawasan hutan 
untuk mengekstraksi hasil hutan, seperti berburu, bertani, mengambil kayu, mencari ikan, dan sebagainya. KFCP 
berupaya menjelaskan kembali posisi KFCP dan KPHL serta hutan lindung kepada kelompok yang mengungkapkan isu 
tersebut.

Seluruh masukan tersebut dirangkum dan diinformasikan kembali selama masa sanggah. Tindakan KFCP terhadap 
masukan tersebut, ditambah dengan masukan dari masa sanggah, dibahas pada saat pertemuan informal KFCP/IAFCP, 
Pemdes, dan TPK/TP (lihat: Bagian 4.2.5).
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4.2.4 Masa Sanggah

4.2.5 Pertemuan Internal KFCP, Pemdes, dan TPK/TP

4.2.6 Musdes Ke Dua

Masa sanggah merupakan bagian 
pembelajaran dari tahap 1 Perjanjian 
Desa, yaitu menyediakan waktu 
bagi warga desa untuk memberikan 
masukan atau sanggahan dari hasil 
Musdes dan diskusi kelompok. Selain 
itu, masa sanggah juga merupakan 
kesempatan bagi warga yang bekerja 
di luar desa untuk mengetahui 
program di desa dan memutuskan 
keterlibatannya. 

Kesepakatan hasil Musdes dan 
diskusi kelompok ditempel di 
tempat-tempat umum yang mudah 
dilihat oleh warga seperti warung 
dan papan pengumuman desa23. 
Warga diberikan kesempatan 
untuk memberikan sanggahan dan 
masukan terhadap rangkuman 
masukan dan respon terhadapnya 
selama 18-25 hari, tergantung dari 
permintaan mayoritas warga selama 

konsultasi24. Tanggapan warga dapat 
disampaikan langsung kepada staf 
lokal KFCP atau kepada TPK/TP. 
Berbagai masukan yang diperoleh 
dari warga dirangkumkan oleh tim 
konsultasi untuk dibahas dengan 
TPK/TP, Pemdes, dan KFCP. 

Berdasarkan wawancara dengan staf 
KFCP, setelah masa sanggah, KFCP 
dan IAFCP mengadakan pertemuan 
internal untuk menanggapi 
masukan warga, baik dari berbagai 
pertemuan maupun masa sanggah. 
Sebagian besar masukan warga 
diakomodasikan oleh KFCP. Namun, 
berbagai masukan tersebut tidak 
seluruhnya memunculkan perubahan 
Perjanjian Desa. Seperti dijelaskan di 
atas, denda belum dapat dilakukan 
pada proses belajar. Kegiatan 
mata pencaharian dibahas secara 
terpisah (ini masuk dalam bagian 
tiga dari Perjanjian Desa, lihat: 

Bagian 1.2). Begitupun dengan isu 
KPHL, klausal yang telah tercantum 
dalam Perjanjian Desa sejak tahap 
pertama bahwa ‘KFCP tidak akan 
mengambil alih atau merubah status 
dan fungsi lahan’ masih menjadi 
landasan kuat bagi kepercayaan 
warga terhadap program. Terkecuali 
mengenai isu ketidakterbukaan 
anggaran, KFCP mengakomodasi 
saran warga dalam Perjanjian Desa, 
yaitu penentuan kedudukan ketua, 
sekretaris, dan bendahara TPK yang 
sebelumnya ditentukan oleh anggota 
TPK terpilih, kini ditentukan oleh 
Musdes. Selebihnya, perubahan 

dalam Perjanjian Desa merupakan 
redaksional. Beberapa masukan 
yang tidak dapat dipenuhi oleh 
KFCP merupakan usulan kegiatan 
di luar konteks REDD+, seperti 
pembangunan jalan dan PAUD. KFCP 
menyarankan, dana retensi dapat 
digunakan untuk mendukung usulan 
tersebut, sepanjang mendukung 
program RPJM-Desa.  

Hasil pertemuan tersebut 
didiskusikan kembali dengan Pemdes 
dan TPK/TP, hingga mencapai 
kesepakatan, lalu dibahas kembali 
dengan warga dalam Musdes ke dua. 

Musdes tahap dua dilakukan 
untuk mendiskusikan masukan 
warga dan tanggapan KFCP serta 
Pemdes terhadapnya. Warga 
yang masukannya belum dapat 
diakomodasi didorong untuk 
hadir dalam Musdes. Namun 
demikian, hampir seluruh masukan 
yang diterima dari warga dapat 
diakomodasi oleh KFCP dan Pemdes. 

Informasi dari staf KFCP menyatakan 
bahwa selama Musdes, fasilitator 

menjelaskan pasal-pasal dan prinsip-
prinsip Perjanjian Desa beserta 
perubahannya, serta menerangkan 
masukan mana yang diakomodasi 
dan mana yang belum. Terhadap 
masukan yang belum dapat 
diakomodasi, seperti memberikan 
denda terhadap kesepakatan, 
merupakan hal yang masih belum 
tepat diterapkan karena desa masih 
sama-sama belajar dalam mengelola 
kegiatan REDD+. Menanggapi hal ini, 

kelompok warga yang mengusulkan 
dapat menerimanya, sementara 
warga lain pun menginginkan agar 
usulan sanksi dihilangkan, karena 
sebagian warga desa mungkin belum 
sanggup menjalankannya. Contoh, 
dalam penanaman karet, akan selalu 
ada beberapa warga yang belum 
dapat menjalankannya sesuai dengan 
waktu yang disepakati, dan jika 
dikenakan sanksi akan memberatkan 
warga tersebut. 

23Wawancara dengan staf KFCP, Kapuas, Januari 2014.
 24Ibid.
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Hasil akhir dari Musdes adalah desa 
menyepakati isi Perjanjian Desa dan 
menentukan tanggal pengesahan 
dan penandatanganan. Setelah 
terlibat dalam dua kali Perjanjian 
Desa, beberapa warga berpendapat, 

Perjanjian Desa merupakan hal 
penting untuk disusun pada saat 
program akan masuk ke desa. 
Bahkan, di salah satu desa yang tidak 
melanjutkan Perjanjian Desa dengan 
KFCP, memiliki pendapat yang sama. 

Pernyataan ini muncul dari TPK/TP 
dan pihak-pihak  lain yang terbiasa 
dengan pengelolaan program 
pembangunan di desa (lihat: Milich 
et al. 2014). 

Pembelajaran Kunci:

1. Diskusi khusus dengan kelompok rentan dan perempuan ternyata dapat menampung masukan dari 
mereka, karena mereka lebih terbuka dan berani mengeluarkan pendapat dalam diskusi terfokus 
dengan sesama mereka. 

2. Konsultasi perpanjangan Perjanjian Desa dilakukan kurang lebih 2,5 bulan, lebih cepat dibandingkan 
dengan konsultasi tahap percontohan. Hal ini terjadi karena desa dan program belajar cara dan metode 
yang lebih sesuai untuk konsultasi, sehingga dapat menemukan pendekatan, strategi, dan instrumen 
yang sesuai untuk konsultasi.

3. Selama konsultasi berlangsung, ketidakpercayaan warga terhadap program terkait perubahan fungsi 
dan kepemilikan lahan menjadi hambatan lagi. Tantangan yang muncul berasal dari konflik internal 
antara TPK/TP-Pemdes dan beberapa kelompok warga terkait pengelolaan finansial. Intervensi pihak 
luar, seperti pembelian lahan oleh perusahaan, memunculkan perselisihan internal yang berimbas 
pada program. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap program tertentu, dapat terjadi konflik internal 
terkait finansial, karena sebagian besar warga telah belajar dalam pengambilan keputusan, mereka 
lebih berani untuk mengkritisi mekanisme pengelolaan uang di desa. 

4. Melalui proses konsultasi yang panjang dan pelaksanaan program selama kurang lebih dua tahun, 
beberapa warga desa, termasuk di desa yang tidak memperpanjang perjanjian, berpendapat Perjanjian 
Desa merupakan alat yang penting untuk disusun jika ada kerja sama antara desa dengan pihak lain, 
karena perjanjian dapat melindungi mereka dari penyalahgunaan hak dan kewajiban para pihak. 

5. Pada tahap ini, tim konsultasi digunakan sebagai tim khusus konsultasi Perjanjian Desa. KFCP melihat 
tim ini memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan pada Perjanjian Desa tahap satu. 
Hal ini terjadi karena warga telah terlibat dalam beberapa kegiatan di bawah Perjanjian Desa pertama, 
sehingga pengetahuan dan kepercayaan mereka terhadap program meningkat. Selain itu, produk 
komunikasi juga membantu mereka memahami dan berkonsultasi dengan warga.

4.3  Mengembangkan Produk Komunikasi

REDD+ merupakan hal baru bagi 
desa. Begitu juga desa, belum 
memiliki pengalaman yang cukup 
dalam mengelola kegiatan melalui 
kerangka kerja sama seperti 

Perjanjian Desa. Oleh karena itu, 
untuk memperbaiki konsultasi 
Perjanjian Desa, pada perpanjangan 
Perjanjian Desa periode 2013–14, 
KFCP memproduksi beberapa 

produk komunikasi yang menyajikan 
informasi terkait Perjanjian Desa 
(lihat: Kotak 3), diantaranya adalah 
video dan booklet. 
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Kotak 3:
 Usulan Kegiatan Dalam KFCP Tingkat Desa

a. Gambaran umum KFCP dan tujuan Perjanjian Desa

b. Tanya jawab umum mengenai Perjanjian Desa

c. Usulan perubahan 

d. Usulan kegiatan mekanisme pengelolaan kegiatan di bawah Perjanjian Desa

e. Mekanisme keluhan/pengaduan dan safeguards

f. Risiko dan peluang ke depan

Video dipilih karena sebagian 
besar warga desa sering menonton 
bersama beberapa acara seperti 
pertandingan olaharaga dan 
pertunjukan seni. Booklet digunakan 
agar warga memiliki pedoman 
tentang Perjanjian Desa. Booklet 
tersebut juga memiliki bagian 
tanya-jawab yang mencantumkan 
pertanyaan-pertanyaan yang sering 
ditanyakan oleh warga beserta 
jawabannya, safeguards, dan 
rencana kegiatan. Sebelum kedua 
produk tersebut digunakan, KFCP 
terlebih dahulu mencobanya di desa, 
untuk melihat apakah warga dapat 
memahami isi yang tercantum di 
dalamnya. 

Masukan dari warga, staf, dan angota 
tim konsultasi mengenai produk 

komunikasi tersebut digunakan 
untuk memperbaikinya. Booklet 
diproduksi sesuai dengan jumlah 
KK yang terdaftar dalam program 
KFCP dan dibagikan kepada mereka, 
sedangkan video ditayangkan pada 
saat pertemuan konsultasi Perjanjian 

Desa, baik formal maupun informal. 
Berdasarkan pengamatan KFCP, 
warga terlihat lebih antusias dengan 
video. Mereka berpendapat bahwa 
melalui video mereka lebih tertarik 
untuk mendengarkan informasi 
Perjanjian Desa dibandingkan dengan 
mendengar secara lisan. 

Pembelajaran Kunci:

KFCP membuat beberapa produk komunikasi untuk memperjelas informasi yang akan disampaikan kepada 
warga. Produk tersebut dirancang berdasarkan kebiasan dan kebutuhan warga. Misal, dikarenakan 
sebagian besar warga sering menonton TV, KFCP membuat video sebagai alat penyampaian informasi. 
Oleh karena itu, produk komunikasi perlu dibuat oleh program agar informasi tersampaikan melalui cara 
yang dipahami oleh warga, terlebih untuk mengenalkan konsep baru seperti REDD+. Selain itu, produk 
komunikasi tersebut bisa berbeda untuk setiap kelompok warga. 

4.4 Konsultasi Dengan Desa yang Tidak 
Memperpanjang Perjanjian Desa

Dari sembilan desa yang terdapat di wilayah KFCP, tujuh diantaranya menyetujui perpanjangan Perjanjian Desa, dua 
lainnya memutuskan untuk tidak melanjutkan Perjanjian Desa. Berikut adalah proses konsultasi di kedua desa yang 
dimaksud25: 

Salah satu desa tidak dapat mencapai kesepakatan bersama secara internal terkait keikutsertaan mereka dalam 
Perjanjian Desa, karena terdapat dua pihak berpengaruh di desa yang saling berbeda pendapat. Pihak pertama 
adalah pendukung Kades terpilih, sedangkan yang kedua adalah oposisi. Dikarenakan KFCP bekerja sama dengan 
pemerintahan desa, maka pihak oposisi tidak mendukung KFCP. 

25Wawancara dengan staf KFCP, Kapuas, Januari 2014.
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Konsultasi dimulai dengan Musdes yang dihadiri oleh berbagai kelompok warga, namun belum diperoleh kesepakatan. 
Desa terbagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah pendukung Kades terpilih yang ingin melanjutkan 
kerja sama dengan KFCP. Kelompok kedua adalah oposisi dari pemerintahan desa, sehingga memilih tidak 
berpartisipasi dalam kegiatan KFCP. Kelompok ketiga mengikuti keputusan sebagian besar warga lainnya. Menyikapi 
hal ini, KFCP mengadakan pertemuan khusus dengan ketiga kelompok tersebut, untuk mengetahui masalah yang 
sesungguhnya. Hasil dari pertemuan kelompok yang dilakukan secara terpisah menunjukkan, pada dasarnya seluruh 
kelompok menginginkan bergabung dengan KFCP, namun pihak oposisi menginginkan penurunan Kades jika KFCP 
akan bekerja sama dengan desa. Menanggapi hal ini, kelompok netral memilih untuk mundur dibandingkan harus 
terlibat lebih jauh dalam perselisihan internal mereka. Meskipun KFCP dan beberapa kelompok di desa yang memiliki 
keinginan untuk memperpanjang perjanjian telah berupaya untuk memediasi beberapa pihak yang berselisih, namun 
perselisihan tidak dapat diselesaikan, sehingga perwakilan RT yang ada di desa menyatakan untuk mundur dari 
program KFCP, karena khawatir akan meningkatkan ketegangan.

Di salah satu desa yang lain, kesepakatan internal juga tidak dapat diraih. Desa belum yakin untuk memperpanjang 
Perjanjian Desa karena adanya rencana pembukaan lahan sawit oleh salah satu perusahaan perkebunan sawit. 
Menurut informasi dari beberapa warga, kondisi tersebut memunculkan perbedaan pendapat antar kelompok warga 
hingga melibatkan ancaman dari salah satu kelompok kepada kelompok lain. Namun demikian, KFCP tetap berupaya 
untuk melakukan konsultasi Perjanjian Desa dengan tujuan untuk:

Menjelaskan hasil pertemuan dengan FKAD
KFCP beranggapan, warga desa tetap perlu mengetahui kesepakatan yang dibuat dalam lokakarya bersama 
dengan FKAD, agar warga mengetahui kesepakatan yang telah terbentuk dan bagaimana desa lain menyikapi 
KFCP. 

Membuat analisis ketegangan, guna mengetahui akar permasalahan dari penolakan desa 
terhadap KFCP. 

Desa tersebut terdiri dari tiga RT, dan seluruh RT menyatakan tidak menginginkan perpanjangan Perjanjian 
Desa. Menyikapi hal ini, pada dasarnya KFCP menyerahkan keputusan kepada warga desa. Tetapi, KFCP perlu 
mengidentifikasi akar permasalahan dari penolakan desa terhadap program, dengan mengadakan diskusi per 
RT. Berdasarkan hasil diskusi, salah satu RT menyatakan bahwa KFCP akan menghalangi proses penjualan lahan 
kepada perusahaan sawit, karena khawatir lahan yang akan mereka jual merupakan area yang akan digunakan 
untuk reforestasi maupun pengembangan mata pencaharian alternatif. Kedua RT lain menyatakan bahwa mereka 
setuju untuk mengikuti perpanjangan Perjanjian Desa, karena merasa bahwa manfaat dari pengembangan mata 
pencaharian alternatif lebih besar. Namun, mereka tidak ingin berselisih dengan RT yang tidak menyetujui, karena 
akan menimbulkan ketegangan internal yang berkepanjangan. Setelah temuan ini didiskusikan kembali dengan 
Pemdes dan tokoh adat/masyarakat lainnya, desa memutuskan untuk tidak memperpanjang Perjanjian Desa, 
karena khawatir akan meningkatkan ketegangan di desa. Menanggapi hal ini, KFCP menghargai keputusan desa.

Pembelajaran Kunci:

Berdasarkan pengalaman KFCP, potensi penolakan terhadap program dapat berasal dari rencana 
pengembangan unit usaha dari pihak lain dan politik internal desa. Hal ini dipengaruhi juga oleh informasi 
yang tidak tepat mengenai program yang disebarluaskan oleh pihak yang berkepentingan. Menyikapi hal 
ini, program perlu mengadakan dialog dengan berbagai pihak untuk mengklarifikasi kekeliruan, namun 
keputusan terlibat atau tidaknya desa sepenuhnya menjadi hak desa.
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4.5 Tantangan Selama Konsultasi 

Selain kondisi politik desa yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa tantangan lainnya juga dihadapi oleh desa dan 
KFCP selama konsultasi berlangsung, yaitu:

4.5.1 Pemahaman Warga Terhadap Konten dan Konteks REDD+ dan Perjanjian Desa

Berdasarkan temuan lapangan KFCP, sebagain warga pada dasarnya mengetahui risiko kerusakan hutan pada 
penghidupan mereka, seperti hilang atau berkurangnya sumber mata pencaharian (ikan, getah kayu, dan sebagainya). 
Mereka juga mengetahui kegiatan-kegiatan ekonomi yang merusak hutan. Hanya, mereka tidak memiliki pilihan lain 
(lihat: Nurhayati et al. 2014).  

Saya tidak punya pilihan kecuali menebang kayu…tahu kita harus menjaga hutan, 
menjaganya dari kebakaran, melindungi ikan dan burung yang menjadi sumber 
mata pencaharian kita, supaya masa depan anak cucu terjamin.Tapi saya tidak 

punya pilihan lain.

–Warga di salah satu desa, 2014 (Milich et al. 2014) –

Ya, katanya KFCP untuk mengurangi emisi, tetapi, apa itu emisi saya juga tidak tahu.

–Wawancara dengan warga di salah satu desa, Januari 2014– 

 Yang paling merusak itu sawit, Bu. Sungai menjadi kotor, kalau saat PLG, kan lokasinya 
jauh…kalau ada perusahaan yang akan membeli lahan untuk sawit, saya mau saja, asalkan 

harganya sesuai dan prosesnya tidak lama. Kan, lahan yang akan dijual bukan kebun 
tempat kami bekerja, itu lahan yang lain.

– Wawancara dengan warga di salah satu desa, Januari 2014 – 

Hanya, jika mereka ditanya mengenai istilah-istilah asing seperti ‘emisi’ tidak semua mengetahui, kecuali TPK/TP, tokoh 
masyarakat dan Pemdes, pada tingkat pengetahuan tertentu. 

Hal ini menunjukkan bahwa, untuk menggali pengetahuan warga, pertanyaan perlu dikaitkan dengan kegiatan dan 
kebiasaan mereka, bukan melontarkan pertanyaan dengan menggunakan istilah yang asing bagi warga, dan mungkin 
juga bagi sebagian warga desa di daerah lain di Indonesia. 

Lebih lanjut, mereka mengetahui dampak negatif perkebunan sawit, namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka 
untuk menjual sebagian lahan ke perusahaan sawit. 
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Sebagian warga desa bekerja di luar 
desa, dimana mereka hanya tinggal 
di desa setelah beberapa minggu 
hingga enam bulan bekerja. Namun 
demikian, sebagian dari mereka 
memiliki keluarga yang tinggal di 
desa. Meskipun keluarga yang ada 
di desa diberitahu, tidak semua 

4.5.2 Warga Bekerja di Luar Desa

4.5.3 Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan

informasi sampai kepada orang yang 
dimaksud. Oleh karena itu, pada saat 
orang tersebut kembali ke desa, dia 
merasa tidak diberikan informasi 
yang lengkap, meskipun keluarganya 
ikut aktif dalam program. Menyikapi 
hal ini, TPK/TP akan kembali 
menjelaskan kepada mereka maksud 

dan tujuan program, dan bersikap 
tegas bahwa konsultasi Perjanjian 
Desa tidak dapat dilakukan dengan 
menunggu semua warga desa hadir, 
karena akan memperpanjang waktu 
konsultasi, sehingga program akan 
terlambat dilaksanakan. 

Semua warga kita beritahu, kecuali yang kerja di luar desa, yang kerja emas 
atau kerja di Muroi, karena mereka tidak ada di tempat pada saat pertemuan, 

biasanya diwakilkan oleh istrinya.

–Wawancara dengan anggota TPK di salah satu desa, November 2013 –

Masa sanggah sebetulnya berfungsi 
memberikan waktu kepada para 
warga yang bekerja di luar desa 

untuk memperoleh informasi 
mengenai Perjanjian Desa. Tetapi, 
keterbatasan jaringan komunikasi 

menyebabkan warga tersebut tidak 
dapat dihubungi.

Upaya-upaya untuk meningkatkan 
partisipasi dan masukan dari 
kelompok perempuan telah 
ditingkatkan, salah satunya dengan 
mengadakan pertemuan khusus 
dengan perempuan. Namun 
demikian, berdasarkan wawancara 

dengan perempuan di desa, 
khususnya mereka yang sudah 
berumah tangga, bagi sebagian 
perempuan keputusan ikut atau 
tidaknya keluarga dalam program 
tergantung dari suami. Hal ini 
mengindikasikan norma sosial di 

desa turut mempengaruhi partisipasi 
perempuan dalam pengambilan 
keputusan. Sebagai contoh, 
pernyataan mereka dapat dilihat 
pada kutipan berikut ini:

Ya, saya ikut pertemuan di balai desa untuk membahas karet. Masalah ikut atau 
tidak, saya tergantung Bapak, kalau dia iya, ya saya iya juga, kalau tidak ya tidak.

–Wawancara dengan perempuan di salah satu desa, Oktober 2013– 

Dulu, saya ikut pembibitan, tanam karet juga ikut. Kalau karet bersama dengan 
suami, nanam bersama di hutan di atas sana. Kalau bibit kan dekat dengan 

rumah, jadi seringnya oleh saya…asalkan anak-anak masih keurus, rumah juga 
keurus, ya tidak ada masalah kalau mau ikut kegiatan.

–Wawancara dengan seorang perempuan di salah satu desa, Oktober 2013–

Selain itu, beberapa perempuan 
yang sebelumnya ikut terlibat 
dalam kegiatan KFCP seperti 
pembibitan, penanaman, dan 
budidaya karet menyatakan bahwa 

mereka tidak dilarang oleh suami 
mereka untuk ikut kegiatan, karena 
kegiatan tersebut dapat menambah 
penghasilan keluarga. Namun 
demikian, mereka menekankan 

seluruh kegiatan tersebut dapat 
dilakukan selama tidak mengabaikan 
urusan domestik. 



Pelibatan Masyarakat Dalam Konsultasi dan Perumusan Perjanjian Desa | KFCP 47

4.5.4 Keterlibatan Kelompok Rentan dan Perempuan

Berdasarkan laporan monitoring 
konsultasi Perjanjian Desa (KFCP 
2013b), meskipun keterwakilan 
kelompok rentan dan perempuan 
pada proses konsultasi telah 
ditentukan, yaitu minimal 30%, 
tidak semua desa dapat memenuhi 
target tersebut, umumnya antara 
20–30%. Kuota 30% diterapkan untuk 
mendorong keterlibatan perempuan. 
Beberapa alasan yang dikemukakan 
warga terkait keterlibatan kelompok-
kelompok tersebut diantaranya 

adalah pada saat konsultasi 
berlangsung, mereka tidak ada di 
tempat, sebagian ada yang memilih 
pergi ke hutan, dan sebagian lagi 
sedang ada di luar desa. Mereka yang 
tidak hadir menyatakan menyerahkan 
keputusan kepada warga desa, 
jika mayoritas warga ikut program, 
maka mereka juga akan ikut. Namun 
demikian, seluruh desa memenuhi 
target keterwakilan perempuan 
dalam keanggotaan tim konsultasi.

Sebagai pembelajaran dari Perjanjian 
Desa tahap pertama, pada tahap 
ini, KFCP memfasilitasi desa untuk 
menyusun anggaran dan rencana 
kerja kegiatan KFCP di desa dalam 
satu tahun atau disebut sebagai 
penyusunan rencana kerja tahunan. 
Desa menggunakan rencana kerja 
tersebut sebagai masukan untuk RKP-
Desa melalui Musrenbangdes tahun 
2014, untuk periode 2015. Hal ini 
dijelaskan lebih rinci dalam Bab 6.  

Pembelajaran Kunci:

1. KFCP menemukan sebagian warga memahami kegiatan ekonomi mereka dan kaitannya dengan 
kerusakan hutan. Mereka juga mengetahui beberapa tindakan untuk mengurangi atau mencegah 
kerusakan tersebut. Tetapi, dalam tataran praktik, tidak semua warga menjalankannya, karena 
mereka tidak memiliki pilihan lain. Program mata pencaharian dapat menjadi alternatif yang dapat 
memberikan pilihan mata pencaharian yang tidak merusak hutan. Namun demikian, program harus 
memastikan mata pencaharian yang dimaksud juga memberikan pilihan yang dapat menghasilkan 
dalam waktu cepat, seperti tanaman pangan dan hortikultura. 

2. Penggunaan media komunikasi seperti booklet membantu penyebaran informasi agar konsisten di 
setiap desa. Apabila ada kekeliruan informasi, booklet dapat menjadi referensi. Sementara itu, video 
merupakan media komunikasi untuk menjelaskan informasi yang panjang dan rumit dalam bentuk 
visual yang lebih mudah dipahami oleh sebagian besar warga. 

3. Pada saat konsultasi Perjanjian Desa, warga menyarankan untuk merubah salah satu dari rangkaian 
proses pemilihan TPK. Saran ini muncul sebagai upaya warga untuk mendorong transparansi 
pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan kesadaran warga mengenai pentingnya transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh lembaga desa. 

4. Pada konsultasi 2013, program telah mengadakan pertemuan khusus diadakan dengan kelompok 
perempuan dan kelompok rentan dan memperoleh masukan yang lebih banyak jika dibandingkan 
dengan konsultasi tahun 2012. Namun, peningkatan belum setinggi yang diharapkan. Masih ada 
beberapa warga perempuan dan rentan yang tidak menghadiri pertemuan dengan alasan sibuk 
mencari uang dan pekerjaan domestik. Selain itu, dalam pengambilan keputusan di ranah publik, 
mereka masih menyerahkannya kepada pihak yang memiliki pengaruh kuat di desa atau mengikuti 
pendapat mayoritas warga. 

5. Meskipun upaya-upaya untuk meraih sebanyak mungkin warga dalam konsultasi telah dilakukan, 
seperti melalui pertemuan formal dan informal serta pemetaan kelompok warga, konsultasi belum 
dapat menjangkau seluruh masyarakat yang terdaftar sebagai warga desa karena mereka bekerja 
di luar desa. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dapat dilakukan oleh program adalah memberikan 
informasi kepada kerabat warga yang bersangkutan. Menjangkau mereka hingga ke tempat mereka 
bekerja di luar desa tidak efektif, baik secara waktu maupun sumber daya.  
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Pendekatan, Strategi, dan 
Instrumen: Pembelajaran dari 
Dua Tahap Perjanjian Desa

SELAMA PROSES KONSULTASI PENYUSUNAN PERJANJIAN DESA, BAIK TAHAP 

SATU DAN DUA, KFCP TELAH MENGEMBANGKAN BEBERAPA PENDEKATAN, 

STRATEGI, DAN INSTRUMEN untuk memudahkan penyampaian informasi kepada 

seluas mungkin warga agar dapat menghimpun sebanyak mungkin masukan. 

5.1 Kajian dan Studi Desa: Memahami Desa 
(di Awal Program)

Selain itu, konsultasi juga 
merupakan media bagi KFCP 
untuk mengenalkan wacana 
baru bagi warga mengenai 

pemeliharaan lingkungan, yang 
diharapkan dapat merubah cara 
pandang dan praktik warga dalam 
melaksanakan kegiatan -khususnya 
ekonomi- agar memahami 
dampaknya terhadap lingkungan.  

Strategi, pendekatan, dan instrumen 
sebagai pembelajaran dari dua tahap 
Perjanjian Desa dirangkumkan pada 

Bab ini. Bagian 5.1 menjelaskan 
kajian dan studi desa di awal program 
dan 5.2. menerangkan pembentukan 
Pokja dan FKAD. Kedua sub-bab 
tersebut merupakan strategi dan 
pendekatan KFCP yang dirancang 
untuk seluruh program KFCP, tidak 
dikhususkan untuk Perjanjian Desa. 
Oleh karena itu, kedua bagian 
tersebut dijelaskan secara terpisah 
pada Bab ini (tidak pada Bagian 3 dan 
4). Ringkasan strategi, pendekatan, 
dan instrumen konsultasi Perjanjian 
Desa diterangkan pada Bagian 5.3. 

Pendekatan, strategi, dan instrumen 
yang dijelaskan pada laporan ini 
dikembangkan dari materi-materi 
yang pernah digunakan dalam 
program pembangunan lain, 
seperti CARE, yang disesuaikan 
dengan kebutuhan desa dan 
program. Selain itu, beberapa 
strategi dan pendekatan juga 
mengalami perubahan sesuai dengan 
pembelajaran yang diperoleh dari 
konsultasi Perjanjian Desa tahap 
pertama (lihat: Bagian 3). 

Sebelum KFCP mengenalkan programnya di desa, pada 2009–10 KFCP mengadakan kajian desa dan lokakarya dengan 
para ahli untuk memetakan situasi desa, khususnya dari sisi sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini penting dilakukan 
untuk menyusun dan menerapkan strategi yang tepat dalam mengenalkan dan melaksanakan kegiatan KFCP di desa. 



Pelibatan Masyarakat Dalam Konsultasi dan Perumusan Perjanjian Desa | KFCP 49

5.1.1 Kajian Desa

KFCP (melalui CARE dan lembaga 
lainnya seperti World Agroforestry 
Centre [ICRAF] dan GRM26) 
mengadakan kunjungan ke desa 
guna melakukan kajian dan diskusi 
awal dengan berbagai pihak di desa, 
seperti pemerintahan desa, tokoh 
adat, serta warga. Selain mengadakan 
kunjungan, KFCP dan lembaga-
lembaga tersebut juga melakukan 
survei socio-economic baseline27 

serta kajian-kajian lainnya di desa-
desa yang berpotensi menjadi 
wilayah kerja KFCP. Kunjungan, 
survei, dan kajian tersebut diadakan 
untuk memetakan dan memahami 
situasi dan kondisi pemerintahan 
di desa, termasuk adat, sebelum 
program dimulai. Kunjungan 
ke desa28 tersebut melibatkan 
enam tim yang melakukan survei 
di 16 permukiman, yang dipilih 

karena memiliki kualifikasi untuk 
terlibat dalam program KFCP, 
yaitu berpotensi terpengaruh oleh 
kegiatan KFCP. Keenam tim tersebut 
mengadakan diskusi baik secara 
individu maupun kelompok dengan 
berbagai pihak seperti Kades, Kepala 
Dusun, Tokoh Adat, warga desa dan 
pihak-pihak lainnya, mengenai isu-
isu seperti tercantum pada Kotak 4 
(CARE 2009b).

a. Kependudukan dan tingkat pendidikan warga desa. 

b. Desa, aksesibilitas, lahan, dan pengelolaannya. 

c. Pengawasan dan penggunaan handil29  dan tatas. 

d. Mata pencaharian utama dan tambahan.

e. Sistem kepemilikan/pergantian lahan. 

f. Metode resolusi konflik.

Kotak 4:
Beberapa Bahasan Studi/Kajian Desa

g. Sistem penanggulangan kebakaran desa.

h. Kelompok sosial desa (termasuk adat).

i. Penerimaan dalam bekerja sama dengan NGO/
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

j. Kesadaran mengenai REDD+ dan penerimaan 
terhadap keterlibatan dalam kegiatan REDD+. 

Sumber: CARE 2009b

Pengkajian poin-poin tersebut 
di atas penting guna memahami 
cara menjalankan program dan 
menemukan metode untuk bekerja 
sama dengan masyarakat, sehingga 
mereka dapat mengelola kegiatan 
secara mandiri.

Di dalam kajian ini, KFCP dan desa 
juga berupaya untuk menyusun peta-

peta tematis untuk merencanakan 
prioritas pembangunan desa yang 
dijadikan dasar penyusunan RPJM-
Desa dan pengintegrasian program 
KFCP ke dalamnya (lihat: Bagian 
2.1). Mulai 2012-14, hasil pemetaan 
tersebut (serta berbagai peta lainnya 
yang disusun oleh KFCP) menjadi 
dasar penyusunan Pola Tata Guna 
Lahan Desa (PTGLD) yang dilakukan 

desa secara partisipatif, dengan 
dukungan teknis dari KFCP. PTGLD 
yang dihasilkan oleh desa dapat 
dilihat dalam ‘Peta Rencana Pola 
Tata Guna Lahan Desa’ (2014) yang 
dihasilkan oleh tiap-tiap desa yang 
ada di wilayah kerja KFCP. 

5.1.2 Lokakarya dengan para ahli

Selanjutnya, KFCP mengatur 
pertemuan dengan para ahli yang 
berasal dari daerah setempat 
pada 19 Maret  2009 di Hotel Batu 
Suli, Palangkaraya (CARE 2009b). 

Para peserta pertemuan meliputi 
perwakilan LSM/NGO, pemerintahan 
provinsi/kabupaten/desa, Camat 
dari dua kecamatan yang diusulkan 
menjadi area kerja KFCP, serta tenaga 

ahli dari instansi pemerintah daerah 
dan swasta. Pertemuan tersebut 
bertujuan untuk (Ibid.):

26Lembaga manajemen internasional.
 27Lihat laporannya di http://iafcp.or.id/publication/detail/61/KFCP-Socio-Economic-Baseline-Report 

 28Lihat laporannya di http://iafcp.or.id/publication/detail/89/Village-Reconnaissance-Report
 29Pengelolaan lahan secara berkelompok, untuk lebih jelasnya lihat laporan ilmiah IAFCP ‘Pemetaan Akses Sosial Terhadap Lahan dan Hutan Gambut’ 

(Lubis 2014). 
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•	 Memaparkan data dan informasi terkait REDD+. 

•	 Mengidentifikasi kecenderungan dan sejarah yang akan berimplikasi kepada kegiatan REDD+. 

•	 Mengidentifikasi data yang perlu  dipertajam/dikembangkan lebih jauh.

Selain itu, hasil dari kajian dan pertemuan tersebut juga digunakan sebagai masukan dalam socio-economic baseline 
di wilayah kerja KFCP. Di dalam pertemuan, para peserta dibagi ke dalam dua kelompok diskusi. Kelompok pertama 
mendiskusikan kondisi wilayah PLG di utara dan kelompok kedua mendiskusikan kondisi wilayah di selatan (Ibid.), lihat 
Kotak 5. 

1. Kondisi lingkungan 

2. Mata pencaharian 

3. Kepemilikan lahan 

4. Pengelolaan kebakaran  

5. Kesehatan 

Kotak 5:
Materi Diskusi Kelompok: Memetakan Wilayah Program

6. Lembaga desa formal dan informal 

7. Pencetus deforestasi 

8. Ancaman dan kesempatan bagi REDD+

9. Informasi lain yang diperlukan terhadap keterlibatan 
dalam kegiatan REDD+.

Sumber: CARE 2009b

Serangkaian dengan kedua kegiatan ini adalah pemetaan partisipatif yang juga digunakan untuk merancang prioritas 
pembangunan desa (lihat: Bab 2). 

Pembelajaran Kunci:

Dalam memetakan desa, KFCP melibatkan institusi lokal seperti LSM, universitas, serta pemerintahan 
dan kelembagaan adat daerah, karena mereka adalah pihak yang paling mengetahui situasi daerahnya, 
sehingga informasi yang terhimpun dapat ditanggapi oleh para pihak tersebut untuk memperluas 
informasi.

5.2 Membentuk Pokja dan FKAD

Selama Perjanjian Desa disusun, 
KFCP melakukan koordinasi dengan 
pemerintahan daerah melalui 
Pokja untuk memastikan program 
yang tercantum dalam Perjanjian 

Desa searah dengan program 
pembangunan daerah. KFCP juga 
memfasilitasi pembentukan FKAD, 
sebagai forum untuk mengadakan 
pertemuan antar para pemangku 

desa (Kades, Mantir Adat, tokoh 
masyarakat, dan sebagainya). 
Pembentukan kedua forum tersebut 
dijelaskan berikut30:

30Wawancara dengan staf KFCP, Kapuas, September 2013.
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Pembelajaran Kunci:

Pelibatan pemerintah daerah dan kalangan adat dilakukan oleh KFCP dalam konsultasi Perjanjian 
Desa, salah satunya melalui pembentukan Pokja untuk tingkat kabupaten dan FKAD untuk tingkat 
desa. Pembentukan kedua kelompok tersebut memungkinkan KFCP untuk mengkoordinasikan dan 
mengnyinergikan program dengan visi pembangunan daerah.

5.3 Ringkasan Strategi, Pendekatan, 
dan Instrumen

Pokja

Sekitar tahun 2010–11, KFCP beserta pemerintah daerah Kabupaten Kapuas membentuk kelompok kerja KFCP 
sebagai forum koordinasi dan advokasi program KFCP dan terkait program REDD+ lainnya di Kabupaten Kapuas. 
KFCP melibatkan Pokja guna memastikan bahwa program dalam Perjanjian Desa sesuai dengan program 
pembangunan di setiap instansi pemerintah daerah terkait yang bergabung dalam Pokja. 

Dalam konsultasi Perjanjian Desa, naskah dan rancangan perjanjian dibahas dengan Pokja dalam lokakarya. 
Keterlibatan Pokja memberikan ruang bagi KFCP dan desa untuk menyelaraskan program dengan program 
pemerintah, serta memperoleh dukungan selama program dijalankan. 

FKAD

Forum ini beranggotakan para pemangku desa yang terdiri dari pemerintahan dan kelembagaan adat desa, serta 
tokoh masyarakat lainnya. FKAD dibentuk sebagai media koordinasi desa untuk menyebarkan dan memperbaharui 
informasi, menyepakati kerja sama, dan tujuan lainnya bagi kepentingan desa. Selama konsultasi Perjanjian 
Desa, khususnya tahap kedua, KFCP melakukan koordinasi dengan FKAD mulai dari tahap awal konsultasi untuk 
mendiskusikan situasi desa terkini, serta menyepakati alur dan strategi konsultasi sesuai dengan kondisi desa. 
KFCP juga berupaya untuk memfasilitasi koordinasi antara FKAD dan Pojka, untuk meluaskan kesempatan desa 
memperoleh dukungan dari pemerintah daerah terkait rencana pembangunan desa. 

Berdasarkan pembelajaran dari tahap 
satu dan tahap dua Perjanjian Desa, 
dirangkum strategi, pendekatan, dan 
instrumen yang digunakan oleh KFCP 
yang dapat dijadikan pertimbangan 

dan masukan bagi program REDD+ 
atau program pembangunan lainnya, 
yang akan dikelola melalui desa 
untuk kegiatan di tingkat desa. Tabel 
4 menjelaskan strategi, pendekatan, 

dan instrumen sebagai pembelajaran 
dari kedua tahap Perjanjian Desa 
tersebut:
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Tabel 4. Ringkasan Strategi, Pendekatan, dan Instrumen Konsultasi Perjanjian Desa

Strategi, Pendekatan, dan 
Instrumen Uraian

Memahami kondisi desa

1. Kajian dan studi tentang desa di awal program, sebelum kegiatan dijalankan.
2. Lokakarya para ahli yang membahas temuan kajian dan studi.
3. Memperbaharui informasi tentang situasi dan kondisi desa, pada saat perpanjangan 

Perjanjian Desa. 

Koordinasi dengan Pemerintahan 
daerah

1. Membentuk pokja REDD+ dan berkoordinasi dengannya secara berkala.
2. Membentuk FKAD dan berkoordinasi dengannya secara berkala.

Mengidentifikasi dan memetakan 
kelompok warga

1. Memetakan kelompok informal (termasuk kelompok berkumpul) dan formal warga.
2. Memetakan warga berdasarkan kelompok kepentingan.

Memetakan kelompok rentan 1. Melakukan SWR (Social Wealth Ranking)

Membentuk tim konsultasi
1. Membentuk tim konsultasi yang berasal dari warga desa dan dipilih oleh warga.
2. Melatih tim konsultasi untuk melakukan konsultasi.

Diskusi khusus dengan kelompok 
perempuan dan rentan

1. Diskusi khusus dengan kelompok perempuan.
2. Diskusi khusus dengan kelompok rentan.
Berdasarkan pengalaman KFCP, desa dapat memulai konsultasi dengan diskusi kelompok 
atau Musdes. Keputusan mengenai hal ini diserahkan kepada desa.

Masa sanggah Memberikan masa sanggah antara 18-25 hari, tergantung dari kesepakatan desa dan 
rentang waktu rencana kerja program.

Finalisasi Perjanjian Desa
1. Pertemuan internal KFCP.
2. Musdes finalisasi Perjanjian Desa.
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Dulu, di desa pernah ada program 
bantuan, tapi tidak ada media 

sosialisasi, saran, dan keluhan, hanya 
ada dari KFCP. Dalam KFCP juga ada 
verifikasi tata kelola dan tim teknis. 

Dengan KFCP, masyarakat yang dulu 
tidak terbiasa mengeluarkan pendapat 

menjadi aktif berbicara, masyarakat 
yang terpinggirkan jadi ikut kegiatan, 
itulah kelebihannya KFCP…Kalau ada 
lagi program ke depannya, saya ingin 

yang seperti KFCP.

 – Wawancara dengan ketua TPK di 
salah satu desa–

Penyusunan Rencana Kerja 
dan Strategi Pengelolaan 
Kegiatan Di Desa

BAB INI MENJELASKAN TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DESA 

DALAM MENGELOLA KEGIATAN KFCP DI DESA. Desa menjadikan rencana tersebut 

sebagai bahan penyusunan RKP-Desa periode 2015 yang didiskusikan dengan 

pemerintah daerah dalam Musrenbangdes 2014.31

Bab ini juga  menerangkan 
secara singkat mengenai 
strategi yang diterapkan 
oleh KFCP dan desa dalam 

mengelola kegiatan-kegiatan yang 
dipayungi oleh Perjanjian Desa. 
Strategi pengelolaan merupakan 
upaya untuk mendorong pengelolaan 
kegiatan yang transparan dan 
akuntabel, serta mengikuti standar 
dan prinsip safeguards untuk 

kegiatan REDD+ yang sedang 
diujicobakan oleh KFCP. 

Berdasarkan pengamatan KFCP, 
beberapa pendekatan dan instrumen 
penyusunan rencana kerja desa 
dan mekanisme pengelolaan 
program, memberikan pengetahuan 
dan pengalaman baru bagi desa, 
khususnya terkait transparansi, 
akuntabilitas, dan pemerataan. 

Beberapa anggota tim pengelola dan 
warga desa menginginkan penerapan 
beberapa mekanisme yang sama 
jika ke depannya terdapat program 
pembangunan lain di desa (lihat 
kutipan di atas). Hal ini merupakan 
perubahan yang cukup signifikan, 
karena menurut warga, program 
pembangunan yang sebelumnya 
ada di desa (terutama yang berasal 
dari pemerintah) bersifat eksklusif 
di antara kalangan yang memiliki 
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pengaruh kuat di desa. 

Setelah Perjanjian Desa 
ditandatangani di tujuh desa 
pada 2013-14, KFCP dan desa 
menyelenggarakan serangkaian 

6.1 Tahapan Penyusunan Rencana Kerja

Pengambilan keputusan sudah terbuka, awalnya usulan ditampung lalu 
didiskusikan dengan beberapa orang yang dianggap perlu, seperti dan dari 

warga, tokoh masyarakat, tapi setelah itu kita sampaikan kepada masyarakat 
melalui Musdes, apakah mereka setuju dengan keputusan yang dibuat. Pernah 

kami menolak keputusan, contohnya saat warga menginginkan penanaman karet 
dengan cara yang biasa mereka lakukan, akhirnya anggaran pun dirubah.

–Wawancara dengan warga di salah satu desa– 

kegiatan untuk menyusun rencana 
kerja pengelolaan kegiatan KFCP di 
desa. 

Rencana kerja merupakan dokumen 
resmi yang mencantumkan 

kegiatan yang akan dilakukan desa 
dengan KFCP. Penyusunan rencana 
tersebut dilakukan melalui berbagai 
pertemuan. Kegiatan yang tercantum 
dalam Perjanian Desa periode 2013-
14 berupa:

1. Pengembangan mata pencaharian alternatif berupa budidaya karet, tanaman agroforestri, ikan (beje, kolam, 
dan keramba), serta ternak. 

2. Fasilitasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

3. Fasilitasi pemetaan tata guna lahan desa.

4. Dukungan terhadap pengembangan dan penguatan lembaga lokal untuk menyambut program REDD+ di masa 
mendatang.

Desa membawa rencana kerja 
ini sebagai masukan penyusunan 
RKP-Desa untuk tahun 2014. Hal ini 
merupakan pembelajaran penting 
dari penyusunan Perjanjian Desa 
tahap satu, agar warga desa melihat 
kegiatan KFCP dan RPJM-Desa 
terintegrasi. RKP-Desa didiskusikan 

oleh desa dan pemerintah daerah 
melalui Musrenbangdes yang 
umumnya diselenggarakan setiap 
awal tahun sekitar bulan Januari, 
yang difasilitasi oleh kecamatan dan 
PNPM. 

Berikut adalah tahapan penyusunan 
rencana kerja desa untuk mengelola 

program KFCP, yang dirangkum dari 
wawancara dengan beberapa staf 
KFCP serta kunjungan lapangan 
ke desa. Pada dasarnya, tahapan 
penyusunan rencana kerja desa 
serupa dengan proses konsultasi 
Perjanjian Desa tahap kedua (lihat: 
Bagian 4). 

6.1.1 Pertemuan Kelompok

Penyusunan rencana kerja dimulai 
dengan pertemuan dalam kelompok 
kecil, seperti yang dilakukan pada 
konsultasi Perjanjian Desa, hanya 
saja difasilitasi oleh TPK/TP. Di 
dalam pertemuan tersebut, KFCP 
memberitahukan cakupan kegiatan 
program dan warga memberikan 

masukan mengenai jenis kegiatannya. 
KFCP juga menginformasikan besaran 
biaya untuk setiap cakupan program, 
dan warga akan merincinya ke dalam 
komponen yang lebih kecil, sesuai 
dengan kegiatan yang diajukan. 
Dalam pertemuan ini, masukan 
warga langsung didiskusikan 

dengan KFCP dan TPK/TP, sehingga 
kesepakatan dapat diambil pada 
saat itu juga. Contoh kegiatan yang 
diusulkan warga sesuai dengan 
cakupan program dapat dilihat pada 
Kotak 6 berikut.

31Wawancara dengan staf KFCP, Kapuas, Januari 2014.
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Cakupan program:

Fasilitasi pengembangan hutan desa berbasis masyarakat.

Kegiatan: 

• Membentuk tim fasilitasi hutan desa.

• Menyusun proposal hutan desa.

• Mengadakan pelatihan bagi tim fasilitasi desa.

Kotak 6:
Contoh Usulan Kegiatan dari Warga

Seperti pada konsultasi Perjanjian Desa, desa dan KFCP juga menyepakati keterlibatan kelompok rentan dan 
perempuan dalam pertemuan kelompok, sebesar minimal 30%. 

6.1.2 Pertemuan Internal TPK/TP

6.1.3 Masa Sanggah Pertama

6.1.4 Musdes

Hasil pertemuan kelompok 
dirangkumkan oleh TPK/TP dan 
didiskusikan dalam pertemuan 
internal antar anggota TPK/TP. 

Di dalam pertemuan ini, TPK/TP 
menuliskan kembali kesepakatan 
yang telah ditetapkan dalam 
pertemuan kelompok ke dalam tabel 

yang mudah dipahami oleh warga. 
Tabel tersebut menjelaskan jenis 
kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan 
anggaran yang diperlukan. 

Setelah konsep rencana kerja 
tersusun, TPK/TP menempelkannya 
di tempat-tempat yang mudah 
dilihat oleh warga seperti papan 
pengumuman di desa dan 
warung. Warga diberikan masa 

sanggah sekitar dua minggu 
untuk memberikan sanggahan 
atau masukan lainnya yang dapat 
disampaikan secara langsung kepada 
TPK/TP, staf KFCP yang ada di desa, 
atau secara tertulis melalui SMS dan 

kotak saran. Namun, tidak semua 
desa mengadakan masa sanggah 
ini, dengan alasan menghemat 
waktu, sebagian desa menyediakan 
masa sanggah setelah Musdes  
dilaksanakan (Lihat: Bagian 6.1.5). 

Setelah masa sanggah berakhir, 
desa mengadakan Musdes 
untuk memfinalisasi rencana 
kerja dan anggaran, dengan 
mengakomodasikan masukan 
atau sanggahan yang diperoleh 
selama masa sanggah. Di sebagian 
desa, Musdes ini difasilitasi oleh 
perwakilan TPK/TP, karena mereka 
sudah memiliki pengalaman menjadi 

fasilitator dalam berbagai pertemuan 
di desa. Sementara itu, staf KFCP 
menjadi fasilitator utama di desa-
desa yang mengganti anggota TPK/
TP dengan yang baru, sementara 
anggota tersebut mendampingi 
sambil belajar. 

Selama musyawarah berlangsung, 
seluruh peserta yang hadir 

menyetujui rencana kerja dan 
anggaran yang telah disusun 
bersama-sama oleh warga desa. 
Beberapa hal yang tidak mendapat 
persetujuan warga adalah mengenai 
teknik budidaya karet. KFCP mencoba 
untuk menerapkan beberapa sistem 
penanaman karet, diantaranya 
adalah:

• Menggunakan baluran (gundukan tanah yang dibuat untuk menanam tanaman, biasanya digunakan di lahan yang 
rawan banjir, agar tanaman tidak busuk tergenang air).

• Menggunakan keranjang tanam, sementara untuk penanaman karet di tanah yang kurang subur.
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Sebagian besar warga di beberapa 
desa berpendapat bahwa 
menggunakan baluran dan keranjang 
tanam untuk penanaman karet 
memerlukan banyak waktu dan 
tenaga. Mereka juga menyatakan 
belum pernah melihat keberhasilan 

dari teknik penanaman tersebut, 
sehingga mereka ragu apakah akan 
berhasil atau tidak. Namun demikian, 
ada sejumlah warga di dua desa yang 
pernah menerapkan teknik tukungan 
di kebun karetnya. Menurut 
pendapat mereka, teknik tersebut 

baik untuk diterapkan, tetapi 
membutuhkan waktu dan tenaga 
yang besar untuk melakukannya, 
sehingga mereka memutuskan 
untuk tidak lagi menerapkan teknik 
tersebut. 

Dulu Saya pernah menggunakan teknik baluran untuk menanam tanaman durian, 
hasilnya ya bagus, tapi perlu waktu. Maka, sekarang saya ganti tanam karet, 

pertama karena ingin punya lebih banyak tanaman karet, buah-buahan kan sudah, 
lalu biar saya bisa tanam karet lokal, kan itu tidak perlu memakai tukungan.

–Wawancara dengan warga di salah satu desa, September 2013–

6.1.5 Masa Sanggah Ke dua

6.1.6 Lokakarya Anggaran

Untuk memberikan sanggahan dan 
masukan terhadap hasil Musdes, 
warga diberikan lagi masa sanggah 
selama kurang lebih satu minggu. 

Seperti pada masa sanggah yang 
pertama, warga dapat memberikan 
masukan baik secara lisan ataupun 
tertulis kepada TPK/TP atau staf 

KFCP. Selama periode ini, tidak ada 
sanggahan maupun masukan dari 
warga desa. 

Rencana kerja dan anggaran yang 
telah memasuki masa sanggah 
didiskusikan di dalam lokakarya 
khusus untuk TPK dan TP dan 
difasilitasi oleh staf KFCP. Lokakarya 
ini bertujuan untuk memasukkan 
rencana kerja dan anggaran ke dalam 
format anggaran yang disediakan 
oleh KFCP untuk keperluan 
administrasi pengeluaran dana. 

Selain itu, dalam lokakarya ini juga 
didiskusikan kembali mengenai 
standar-standar pengelolaan 
kegiatan, seperti standar pengadaan 
barang dan jasa, serta standar 
pelaporan keuangan (transparansi 
dan akuntabilitas). 

Desa, baik TPK/TP maupun warga, 
menganggap penyusunan rencana 

kerja melalui cara yang dijelaskan 
di atas adalah hal yang penting. 
Mereka melihat ini sebagai bagian 
dari transparansi dan akuntabilitas 
yang dapat mengurangi perselisihan 
antar warga terkait penyalahgunaan 
anggaran, seperti dijelaskan dalam 
kutipan dibawah ini:

Penyusunan anggaran terbuka, dimusdeskan dulu, dimusyawarahkan dengan 
masyarakat, jadi semua warga tahu. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa protes, 

kan sudah diberitahu semuanya.

–Wawancara dengan warga di salah satu desa, November 2013– 

Namun demikian, ada pihak yang 
berpendapat waktu yang diberikan 
untuk menyusun rencana kerja 
tahunan kurang cukup, sehingga TPK 

dan TP mengalokasikan lebih banyak 
waktu untuk merampungkannya. 
Hal in terjadi karena kegiatan perlu 
segera dilakukan mengingat kegiatan 

tersebut sangat dipengaruhi oleh 
cuaca. Selain itu, program juga 
memiliki keterbatasan jangka waktu 
penyelenggaraan.
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Sebetulnya bagus proses seperti ini, jadi transparan, tapi waktunya terlalu singkat 
untuk mengadakan pertemuan, kan banyak pertemuannya, belum lagi Musdes. 

Akhirnya, kami bekerja siang dan malam.

–Wawancara dengan Ketua TPK di salah satu desa, Agustus 2013–

Pembelajaran Kunci:

1. Warga menganggap proses penyusunan anggaran dan rencana kerja sudah transparan, bahkan 
sebagian dari mereka berpendapat hal tersebut merupakan hal yang tepat diterapkan dalam 
pengelolaan kegiatan. Hal ini menunjukkan indikasi perubahan cara pandang warga terhadap 
pengelolaan program, dimana sebelum KFCP, program bantuan khususnya dari pemerintah belum 
dikelola secara transparan.

2. Bagi TPK, transparansi dapat memunculkan keluhan dan banyak pertanyaan mengenai keuangan dan 
program, seperti jadwal pembayaran. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi tim pengelola, namun 
program perlu tetap mendorong tim pengelola menerapkan transparansi dan akuntabilitas. 

3. Pengaturan jadwal penyusunan rencana dan anggaran kerja perlu disesuaikan dengan kapasitas dan 
ketersediaan waktu TPK/TP, sehingga mereka dapat bekerja dengan efektif. Meskipun hal tersebut 
dapat terjadi karena program memiliki keterbatasan waktu untuk mencapai target, dan pelaksanaan 
kegiatan dipengaruhi oleh kondisi cuaca sehingga perlu segera dilaksanakan. Ke depannya, program 
perlu menyusun rencana dengan memperhatikan alokasi waktu bagi desa untuk mencapai suatu target 
atau pelaksanaan kegiatan. 

4. Memperkenalkan suatu metode baru, contohnya teknik budidaya tanaman, tidak hanya memerlukan 
contoh keberhasilan agar warga mau menerapkan teknik tersebut. Alokasi sumber daya yang harus 
dikeluarkan warga dalam menerapkan teknik tersebut perlu dipertimbangkan, sehingga tidak menjadi 
alasan untuk menolak metode baru. 

6.2 Strategi Pengelolaan Kegiatan di 
Bawah Perjanjian Desa

Janda, duda, orang yang cacat sama saja, laki-laki dan perempuan, mereka 
diikutkan dalam kegiatan, tidak ada bedanya.

–Wawancara dengan warga di salah satu desa, November 2013– 

Salah satu prinsip pengelolaan 
kegiatan di bawah Perjanjian 
Desa adalah kemandirian desa 
dan kesetaraan. KFCP berupaya 
memberikan dukungan dana dan 

kapasitas kepada desa agar dapat 
mengelola kegiatan secara mandiri. 
Kesetaraan diartikan kesejajaran 
antara pihak pengelola (desa) dan 
penyedia program (KFCP). Desa 

mengelola kegiatan melalui TPK/TP 
yang beranggotakan warga desa. Di 
dalam mekanisme pengelolaan oleh 
TPK/TP, KFCP juga berupaya untuk 
memperkenalkan standar dan prinsip 
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Anggaran yang disediakan oleh KFCP untuk desa terbagi atas beberapa komponen, diantaranya adalah (KFCP 2013c):

Operasional TPK/TP

Komponen biaya ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional TPK/TP sebagai tim pengelola kegiatan 
KFCP di desa, yang terdiri dari insentif TPK/TP, serta biaya operasional lainnya. 

Penyediaan material dan jasa untuk operasional kegiatan

Program menanggung seluruh material dan jasa yang diperlukan untuk mengadakan suatu kegiatan, misalnya 
untuk kegiatan pembibitan: bibit, pupuk, peralatan, dan perlengkapan.

Asuransi 

KFCP menanggung biaya asuransi seluruh warga yang terlibat dalam kegiatan. Asuransi berupa Jamsostek 
(Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang menjamin keselamatan kerja dan jiwa warga selama mengikuti kegiatan.

tata kelola yang baik, safeguards, 
dan mekanisme keluhan. KFCP juga 
mendorong desa untuk melibatkan 
seluruh kelompok warga, terutama 

kelompok rentan dan perempuan, 
untuk terlibat dalam program. 
Penerapan hal-hal tersebut dapat 
meningkatkan kemampuan desa 

agar siap untuk mengelola program 
REDD+ lainnya di masa depan. 

6.2.1 Pengelolaan dan Pemantauan Kegiatan

Seluruh kegiatan yang tercantum 
di dalam Perjanjian Desa dikelola 
oleh desa melalui TPK. Tim tersebut 
bertanggung jawab untuk mengatur, 
mengorganisasikan, merencanakan, 
dan menjalankan kegiatan secara 
partisipatif. Contoh, pada kegiatan 
pembibitan, TPK bertugas untuk 

mengatur kelompok kerja di desa, 
mengatur jadwal kerja, memproses 
penyediaan barang dan jasa melalui 
sistem tender, melaporkan keuangan 
secara transparan, dan melaporkan 
alokasi dana kepada desa. 
Pengawasan kegiatan dilakukan oleh 
TP secara rutin. 

Pengelolaan kegiatan juga mengikuti 
beberapa standar dan prosedur 
yang harus diikuti oleh desa untuk 
mendukung transparansi dan 
akuntabilitas, diantaranya adalah:

Standar pengadaan barang dan jasa

Dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa untuk suatu kegiatan, desa mengikuti standar yang 
ditetapkan oleh KFCP, yaitu melalui sistem tender. Dalam hal ini, TPK belajar proses pengadaan barang dan jasa 
lebih transparan dan akuntabel.

Standar pelaporan keuangan

Pada dasarnya, format laporan keuangan dari TPK ke Kades dan dari desa ke KFCP disusun oleh TPK dengan 
mengikuti standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh KFCP. Beberapa standar tersebut diantaranya adalah 
setiap transaksi keuangan disertai dengan bukti pembayaran. 

Standar penyusunan anggaran dan perencanaan kerja

KFCP mendorong desa untuk menyusun perencanaan kerja dan anggaran secara partisipatif, yang melibatkan 
sebanyak mungkin kelompok warga. Cara ini diharapkan akan meminimalisir kecurigaan yang timbul dari warga 
terhadap pengelolaan keuangan dan pekerjaan, baik oleh desa maupun program. 

6.2.2 Mekanisme Pembayaran
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6.2.3 Safeguards33

Retensi

Komponen ini merupakan dana yang disediakan oleh KFCP bagi desa untuk menutupi kekeliruan yang berdampak 
pada tidak tercapainya indikator. Contoh, pada kegiatan pembibitan, jika sejumlah bibit mati sehingga tidak dapat 
memenuhi kuota, dana retensi dapat digunakan untuk memproduksi bibit baru. Jika dana retensi tidak terpakai, 
desa dapat menggunakannya untuk mendukung program dalam RPJM-Desa.

Dana-dana tersebut dibayarkan secara bertahap dalam beberapa termin pembayaran. Sebelum kegiatan dimulai, 
KFCP menyalurkan sekitar 40% dana tersebut ke rekening desa, lalu disalurkan oleh desa ke TPK atas persetujuan 
TP. Hal ini dilakukan agar desa memiliki dana untuk memulai kegiatan. Sisa dana disalurkan setelah desa mencapai 
seluruh target kegiatan yang telah disepakati antara desa dan KFCP, setelah dilakukannya verifikasi capaian 
kegiatan oleh TP dan staf teknis KFCP. Verifikasi terdiri dari verifikasi sosial dan tata kelola (lihat: Bagian 6.2.3), 
serta teknis. Verifikasi teknis diantaranya adalah indikator-indikator teknik penanaman seperti jumlah bibit yang 
tertanam dan jumlah bibit yang tumbuh. Melalui verifikasi teknis, KFCP dan desa belajar menerapkan mekanisme 
pembayaran berbasis input dengan menggunakan proksi indikator berbasis output/kinerja. Verifikasi  sosial 
dan tata kelola merupakan pemantauan terhadap penerapan safeguards REDD+ yang diujicobakan oleh KFCP di 
tingkat kegiatan di desa. Namun, verifikasi sosial dan tata kelola tidak mengikat terhadap pembayaran, karena 
penerapannya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat seperti pada indikator teknis32.

Menurut saya, metode pembayaran yang sekarang (KFCP) lebih sesuai. Kalau tidak 
bertermin, TPK akan kesulitan, karena dana yang dikelola cukup banyak, sehingga 

akan sulit pengurusan administrasi dan cara penyaluran kepada warga. Sistem 
termin juga dapat membuat warga lebih bertanggung jawab dalam mengerjakan 
pekerjaannya. Kalau warga tidak benar-benar mengerjakan pekerjaannya, maka 

termin tidak akan dikeluarkan. Memang muncul keluhan dari beberapa warga, tapi 
bukan masalah termin, melainkang tentang keterlambatan pembayaran. 

–Wawancara dengan anggota TPK di salah satu desa, November 2013– 

Program REDD+ dapat menimbulkan 
dampak positif dan negatif terhadap 
lingkungan maupun masyarakat yang 
terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, 
sebelum kegiatan REDD+ dimulai, 
dampak positif dan negatif di tingkat 
pelaksanaan program (misalnya di 
desa) perlu diidentifikasi agar risiko 
dapat dikelola dan dikurangi, serta 
manfaat sosial dan ekonomi bagi 
masyarakat dapat ditingkatkan. 
Safeguards merupakan salah satu 
alat yang dapat digunakan untuk 

mengelola risiko dan manfaat 
tersebut.  

Selama penerapan safeguards dalam 
pengelolaan kegiatan di desa, warga 
belajar untuk memastikan kejelasan 
batasan wilayah program, pelibatan 
perempuan dan kelompok rentan, 
partisipasi yang penuh dan efektif 
dari seluruh warga, pemerataan 
manfaat yang adil, transparansi dan 
akuntabilitas, keselamatan kerja 
dan keberlanjutan sumber mata 

pencaharian, serta tersedianya 
mekanisme keluhan. 

Di tingkat pengelolaan kegiatan di 
desa, KFCP mendorong desa untuk 
belajar menjalankan dan memantau 
safeguards secara mandiri. Dalam 
hal ini, TPK sebagai tim pengelola 
berkewajiban untuk mengikuti 
prinsip-prinsip safeguards. Pada 
Perjanjian Desa periode 2013-
14, pengawasan pelaksanaan 
safeguards dilakukan oleh TP melalui 
pemantauan rutin. 

32Penjelasan lebih rinci mengena penerapan dan verifikasi safeguards dapat dilihat pada laporan pembelajaran lapangan yang dipublikasikan oleh 
IAFCP, yaitu “Penerapan dan Verifikasi Safeguards Sosial dalam Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Desa”, (Howard et al. 2014).

 33Ibid. 
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 Safeguards awalnya sulit dilakukan, seperti harus membuat laporan keuangan, 
banyak yang harus dipersiapkan, lalu diumumkan ke warga, harus transparan…Tapi 

kan kita belajar, lama-lama jadi terbiasa juga…Ibu-ibu sekarang memang jadi banyak 
yang ikut kegiatan, seperti pembibitan…malah mereka yang sering bertanya kepada 

TPK, biasanya bertanya mengenai jadwal pembayaran.

– Wawancara dengan anggota TPK di salah satu desa,  Agustus 2013– 

6.2.4 Mekanisme Pengaduan

Mekanisme pengaduan merupakan 
salah satu cara untuk menampung 
berbagai masukan, keluhan, 
sanggahan, dan tanggapan terkait 
pengelolaan program di desa. 
Mekanisme ini berguna sebagai 
salah satu cara untuk menyelesaikan 
masalah yang ada di desa tanpa 
menimbulkan ketegangan di antara 
para pihak yang terlibat dalam 
program di desa. 

Mekanisme pengaduan tercantum di 
kedua tahap Perjanjian Desa. Pada  
2012, KFCP memulai penerapan 
mekansime keluhan bagi seluruh 
warga desa. Penyampaian masukan 
atau keluhan tersebut dilakukan 
melalui beberapa media seperti SMS, 
kotak saran, surat, email, atau pun 
secara lisan. TP bertanggung jawab 
untuk mendokumentasikan keluhan 

atau masukan yang masuk dan 
melaporkannya kepada desa untuk 
kemudian disampaikan kepada KFCP. 
KFCP memiliki database tersendiri 
yang mencatat seluruh keluhan atau 
masukan beserta tanggapannya. 
Kritik dan saran dari warga 
diakomodasikan oleh pihak-pihak 
yang dituju oleh kritik/saran tersebut.

Dengan KFCP, masyarakat belajar untuk memberikan masukan, pengaduan, juga 
keluhan. Ini hal yang penting, agar permasalahan dibicarakan, tidak disimpan di 

belakang, jadinya kita akan menemukan solusi.

 –Wawancara dengan anggota TPK di salah satu desa, Agustus 2013– 

Pembelajaran Kunci:

1. Mekanisme pengelolaan program melalui TPK/TP memberikan ruang bagi desa untuk belajar standar, 
prosedur, dan protokol pengelolaan kegiatan berdasarkan persyaratan REDD+, agar kedepannya desa 
siap mengelola program REDD+ dan pembangunan lainnya dengan lebih efektif, transparan, dan 
akuntabel. 

2. Melalui safeguards sosial, desa belajar mengikuti standar kualitas sosial dalam mengelola kegiatan 
di desa, seperti partisipasi yang penuh dan efektif serta pelibatan kelompok perempuan. Hal ini 
merupakan bekal bagi desa untuk terlibat dalam program terkait REDD+ lainnya, yang juga meminta 
penerapan safeguards. Lebih lanjut, apabila desa terbiasa dengan safeguars, program pembangunan 
yang ada di desa akan mengikuti penerapan prinsip-prinsip safeguards.

3. Salah satu safeguards yang diujicobakan oleh KFCP adalah mekanisme pengaduan/keluhan. 
Melalui mekanisme ini, warga yang tidak terbiasa berbicara di depan publik dapat belajar untuk 
menyampaikan pendapatnya. Lebih jauh, masukan yang dihimpun dari warga dapat menjadi motivasi 
untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program di desa.
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RANGKUMAN DAN 
KESIMPULAN

Perjanjian Desa itu perlu, harus. Biar 
dari awal kita tahu, hak kita apa, mau 
nya program apa. Jadi, kalau nanti ada 

program lain selain KFCP yang mau 
masuk ke desa, harus buat Perjanjian 

Desa dulu.

 – Wawancara dengan warga, di salah 
satu desa, 2014 – 

PERJANJIAN DESA MERUPAKAN KERANGKA DAN PRINSIP YANG 

MENGATUR KERJA SAMA DAN PENGELOLAAN KEGIATAN KFCP DI 

DESA. Perjanjian tersebut juga menyediakan mekanisme pengelolaan program 

yang harus diterapkan oleh kedua belah pihak, desa dan KFCP. Prinsip yang 

mendasari kerja sama ini adalah kesetaraan dan keadilan. 

Selain itu, Perjanjian Desa 
juga menjadi media untuk 
meningkatkan kapasitas desa 
dalam mengelola kegiatan 

yang ada di desa. Sebagian besar 
prinsip, standar, dan mekanisme 
yang tercantum di dalam perjanjian, 
belum terbiasa diterapkan di 
desa. Oleh karena itu, KFCP 
menyediakan berbagai pelatihan dan 
pendampingan untuk meningkatkan 
kinerja desa dalam mengelola 
kegiatan sesuai dengan prinsip dan 
standar tersebut. Ke depannya, 

Perjanjian Desa diharapkan menjadi 
pembelajaran bagi desa dalam 
menyusun dan menerapkan kerangka 
kerja pengelolaan program dan 
inisiatif REDD+ lainnya.

Program bantuan dari luar desa 
harus mendukung pengembangan 
desa. Oleh karena itu, KFCP memulai 
penyusunan Perjanjian Desa dengan 
mengintegrasikan program ke dalam 
RPJM-Desa. Setelah itu, kegiatan-
kegiatan yang tercantum dalam 
Perjanjian Desa disusun ke dalam 

rencana kerja desa. Perjanjian Desa 
disusun melalui serangkaian proses 
konsultasi dan negosiasi, yang 
dimulai melalui percontohan di dua 
desa dan dilanjutkan di lima desa 
lainnya. Hal tersebut merupakan 
langkah awal mengenalkan 
Perjanjian Desa kepada desa. Untuk 
melakukan konsultasi, KFCP telah 
mengembangkan, mengadakan, 
dan menguji berbagai strategi, 
pendekatan, dan instrumen 
konsultasi Perjanjian Desa. Hal-hal 
tersebut diantaranya mencakup 
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berbagai kajian dan lokakarya untuk 
memetakan kondisi awal desa, 
pemetaan wilayah desa, pemetaan 
kelompok kepentingan dan kelompok 
berkumpulnya warga, koordinasi 
dengan pemerintah daerah, 
pelibatan perempuan dan kelompok 
rentan, serta penggunaan berbagai 
produk komunikasi seperti booklet 
dan video untuk memudahkan 
penyampaian informasi kepada 
warga. Program menyesuaikan 
beberapa strategi, pendekatan, dan 
instrumen berdasarkan pembelajaran 
dari periode Perjanjian Desa tahap 
pertama, seperti diskusi khusus 
dengan kelompok rentan dan 
perempuan, masa sanggah, dan 
penggunaan produk komunikasi. 

KFCP dan desa sepakat menerapkan 
berbagai standar pengelolaan, 
seperti standar pengadaan barang 
dan jasa, pelaporan keuangan, dan 

penyusunan anggaran dan rencana 
kerja. Hal tersebut dilakukan 
untuk memastikan pengelolaan 
kegiatan sesuai dengan prinsip dan 
standar yang tercantum di dalam 
Perjanjian Desa. Selain itu, KFCP juga 
mendorong desa untuk mencoba 
menerapkan dan melakukan 
verifikasi safeguards secara mandiri. 
TPK/TP adalah tim yang bekerja atas 
nama desa untuk mengelola dan 
memantau jalannya kegiatan agar 
sesuai dengan prinsip dan standar 
yang dimaskud, serta safeguards. 

Tantangan utama yang muncul 
selama proses penyusunan 
diantaranya adalah isu pengalihan 
fungsi dan kepemilikan lahan, 
sebagai akibat dari pengalaman 
desa dengan program sebelum 
KFCP yang berdampak pada daerah 
(contohnya, PLG yang menyebabkan 
degradasi hutan) atau program 

konservasi yang membatasi akses 
masyarakat ke kawasan hutan. 
Selain itu, situasi politik desa dimana 
beberapa pihak berselisih untuk 
memperoleh posisi tertentu di 
desa, kerap menggunakan program 
sebagai alat untuk memperkuat 
pengaruhnya di desa. Pada 
awalnya, hal-hal ini memunculkan 
keengganan dan kekhawatiran dari 
beberapa kelompok warga, sehingga 
proses konsultasi berjalan lambat. 
Peningkatan partisipasi dan keaktifan 
kelompok rentan dan perempuan 
di ruang publik juga masih menjadi 
tantangan yang harus terus 
menerus dicari cara kreatif untuk 
menyelesaikannya.  

Pembelajaran yang diperoleh dari 
proses konsultasi dan formulasi 
Perjanjian Desa yang diselenggarakan 
oleh KFCP dirangkumkan dalam poin-
poin di bawah ini:

Untuk memastikan keberlanjutan programnya, salah satunya, KFCP membuka koordinasi dengan pemerintah daerah 
dengan membentuk Pokja yang beranggotakan perwakilan dinas-dinas pemerintahan di daerah. KFCP juga melibatkan 
mereka dalam berbagai kajian di awal program. Koordinasi dan pelibatan tersebut memudahkan program untuk 
mengintegrasikan program dan mengenalkan REDD+ ke dalam rencana pembangunan desa. 

Pada saat KFCP mengenalkan Perjanjian Desa, tantangan utama yang muncul adalah: pengalaman negatif sebagian 
warga dengan beberapa program sebelum KFCP, informasi tidak benar dari pihak luar yang anti REDD+, situasi politik 
desa, ditunjang dengan staf dan warga yang masih belajar mengenai REDD+, serta komunikasi yang tidak selalu 
berjalan dengan lancar. Seluruh tantangan tersebut memunculkan tantangan selama proses konsultasi. 

Membangun kepercayaan warga dan menerapkan strategi komunikasi yang tepat adalah kunci bagi program agar 
diterima oleh seluruh warga desa. KFCP membangun kepercayaan warga melalui koordinasi dengan berbagai pihak, 
pendampingan dan pendekatan secara formal dan informal kepada berbagai pihak di desa, serta membuktikan bahwa 
program mendukung pembangunan desa. Dengan berjalannya waktu, warga pun dapat melihat bagaimana program 
dijalankan dan manfaat yang dihasilkannya, sehingga lama kelamaan mereka dapat menerima program.

Mengenalkan dan mengkonsultasikan Perjanjian Desa, sebagai kerangka pengelolaan program REDD+, memerlukan 
biaya, tenaga, waktu, dan sumber daya lain yang besar untuk menemukan strategi, pendekatan, dan instrumen 
yang sesuai dengan kondisi desa. Hal ini dikarenakan REDD+ merupakan konsep yang baru dan masih berkembang, 
ditambah dengan tantangan-tantangan seperti dijelaskan pada poin 2. 
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Jika program menegosiasikan kembali Perjanjian Desa, maka program perlu menegosiasikan perjanjian tersebut dan 
mengakomodasikan pembelajaran dari penyusunan perjanjian tahap pertama. Dengan cara tersebut, penyusunan 
Perjanjian Desa tahap kedua akan lebih efisien. Pada tahap yang dimaksud, warga desa telah memiliki pemahaman 
yang kuat terkait tujuan, risiko, manfaat, dan safeguards program.  Pengulangan informasi tersebut perlu dilakukan 
untuk meningkatkan pemahaman warga, sehingga pemahaman warga terkait proses konsultasi menjadi lebih baik.

Berdasarkan pengalaman KFCP, pada saat menggunakan kerangka Perjanjian Desa, program perlu memperjelas dan 
mempertegas kondisi dan situasi. Tegaskan bahwa Perjanjian Desa bukan suatu komitmen terhadap kegiatan tertentu, 
melainkan kerangka kerja sama antara desa dan program. Jelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dipayungi Perjanjian 
Desa akan disusun dan dikonsultasikan secara terpisah namun menganut prinsip dan standar pengelolaan seperti 
tertera dalam Perjanjian Desa. Warga desa perlu memahami bahwa kegiatan di desa hanya akan dijalankan apabila 
mereka menyetujuinya, dan mereka berhak untuk tidak melanjutkan kegiatan.

Dalam konsultasi Perjanjian Desa, berdasarkan pengalaman KFCP, terdapat dua kelompok yang belum terbiasa 
mengemukakan pendapat di depan umum, yaitu kelompok perempuan dan rentan. Menemukan cara agar mereka 
nyaman berdiskusi merupakan hal yang penting untuk menghimpun masukan dari mereka bagi program, dan 
juga dapat menjadi strategi untuk membiasakan mereka memberikan masukan terkait isu publik. Contoh, KFCP 
mengadakan diskusi khusus dan terfokus dengan kelompok-kelompok tersebut. 

Pengelolaan keuangan dapat menjadi pemicu perselisihan antara beberapa pihak di desa, yang dapat berimbas pada 
penghentian kegiatan di desa, karena desa tidak ingin berhadapan dengan ketegangan internal yang terlalu jauh. 
Program dapat terlibat untuk memediasi perselisihan dan menegaskan kembali standar dan prosedur pengelolaan. 

Guna menjangkau sebanyak dan seluas mungkin warga dalam konsultasi, pemetaan kelompok warga merupakan kunci 
utama. KFCP mengelompokkan warga berdasarkan persepsi mereka terhadap program dan tempat mereka berkumpul. 
Pemetaan ini membantu KFCP untuk menentukan strategi konsultasi, sehingga dapat menghimpun banyak masukan 
dari berbagai kelompok warga. 

Konsultasi Perjanjian Desa, termasuk penyusunan rencana kerja desa, memberikan pengalaman dan pengetahuan 
kepada desa, khususnya mengenai partisipasi dan transparansi. Di wilayah program KFCP, sebagian besar desa 
menginginkan Perjanjian Desa sebagai kerangka kerja sama jika ke depannya ada pihak-pihak yang mengadakan 
program di desa. Hal ini merupakan bentuk perubahan cara pandang dan praktik desa dalam mengelola program 
pembangunan, dimana mereka lebih sadar akan haknya dan berupaya untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik 
dalam pengelolaan program. 

Mekanisme pembayaran, safeguards, dan mekanisme keluhan merupakan instrumen dan pendekatan yang diterapkan 
dan diujicobakan oleh desa dan KFCP, untuk memastikan terpenuhinya prinsip good governance dan social equity 
sebagai salah satu prinsip pengelolaan REDD+.
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REDD+ merupakan konsep yang baru, sehingga memperkenalkannya kepada seluruh warga bukan hal yang mudah. 
Program perlu mengaitkan REDD+ dengan praktik keseharian warga, sehingga warga dapat memahaminya sebagai 
suatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan keseharian mereka dan di masa depan. Selain itu, program juga perlu 
mengembangkan produk komunikasi yang sesuai dengan cara warga berkomunikasi, baik melalui media visual maupun 
audio-visual, sehingga informasi dapat dipahami dan diterima oleh warga.

Di beberapa desa, konsultasi tidak dapat menjangkau seluruh warga yang terdaftar di wilayah tersebut, karena 
beberapa dari warga bekerja di luar wilayah dan kembali setelah beberapa minggu hingga berbulan-bulan. Konsultasi 
tidak dapat disesuaikan dengan jadwal saat seluruh warga ada di desa, karena akan memakan waktu yang lama 
sehingga tidak efektif. Salah satu cara yang dilakukan desa dan KFCP adalah menginformasikan kepada kerabatnya yang 
tinggal di desa, atau menghubungi melalui sarana komunikasi lain seperti telepon. Namun, tidak semua desa memiliki 
sarana dan prasarana komunikasi yang memadai. 

Peta wilayah program merupakan alat agar warga memahami lokasi program dan melihat persinggungannya dengan 
wilayah desa. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran warga terhadap program terkait pengalihan fungsi dan 
kepemilikan lahan oleh program. Kegiatan dilaksanakan di lokasi (lahan) yang sesuai dan dengan status ‘tenure’ yang 
jelas.

  

Konsultasi Perjanjian Desa merupakan kegiatan besar yang memerlukan banyak sumber daya. Oleh karena itu, 
program dapat membentuk tim konsultasi khusus yang beranggotakan warga desa. Untuk memperkuat tim ini, 
program dapat memberikan pelatihan dan simulasi, agar konsultasi berjalan sesuai dengan target dan tujuan. Melalui 
tim ini, konsultasi dapat menjangkau sebanyak mungkin warga yang terpengaruh oleh program dan diselesaikan dalam 
waktu yang lebih cepat. 

Apabila program REDD+ menerapkan pengelolaan kegiatan oleh desa, maka program perlu menyediakan dukungan 
teknis yang intensif kepada tim desa yang melakukan konsultasi, untuk memastikan informasi yang tersampaikan jelas 
dan konsisten diseluruh desa. 
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