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KATA PENGANTAR

KALIMANTAN FORESTS AND CLIMATE PARTNERSHIP (KFCP) merupakan salah satu program kerjasama antara 
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia di bidang perubahan iklim. Program KFCP diharapkan dapat 
berkontribusi terhadap pengembangan metode untuk mengujicoba cara pengurangan emisi Gas Rumah Kaca 

(GRK) dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Wilayah KFCP berada di area bekas Pengembangan Lahan Gambut 
(PLG) di Kalimantan Tengah. 

Sampai saat ini, berbagai pihak masih terus mengembangkan metode yang sesuai untuk melaksanakan REDD+, 
mengurangi emisi dan merehabilitasi lahan gambut. Salah satu upaya pengurangan emisi yang diujicobakan oleh 
KFCP adalah reforestasi. Reforestasi atau penghutanan kembali dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: 1) Reforestasi 
buatan (artificial reforestation), atau disebut sebagai penanaman kembali, yaitu menanami  hutan yang terdegradasi 
dengan tanaman yang sesuai dengan tipe ekosistem hutan, dan 2) Reforestasi alamiah (natural reforestation atau 
disebut juga release), merupakan kegiatan penghutanan kembali dengan membebaskan anakan atau semai yang ada 
di hutan dari tanaman penggangu. 

Penulisan laporan ini dimaksudkan untuk menjelaskan proses dan metode reforestasi yang berbasiskan masyarakat. 
Dalam kaitan ini, KFCP tidak hanya menekankan pada teknik reforestasi yang efektif, melainkan juga proses pelibatan 
masyarakat dari awal hingga akhir kegiatan. Pembelajaran yang diperoleh dari reforestasi dapat digunakan sebagai 
salah satu bahan untuk merumuskan metode-metode yang tepat dalam pengurangan emisi dengan merehabilitasi 
lahan gambut yang mengalami kerusakan. 
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SINGKATAN DAN ISTILAH

GRK   : Gas Rumah Kaca

IAFCP  : Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership

KFCP  : Kalimantan Forests and Climate Partnership

Musdes  : Musyawarah Desa

Pemdes  : Pemerintah Desa

PLG   : Pengembangan Lahan Gambut

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

RPJM-Desa  : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

TP   : Tim Pengawas (beranggotakan pemerintahan dan tokoh masyarakat)

TPK   : Tim Pengelola Kegiatan (beranggotakan warga desa)

Release  : Pembebasan pohon dari tumbuhan pengganggu
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LEMBAR PENGAKUAN

Laporan ini disusun oleh Abdi Mahyudi, Ichlas Al-Zaqie, Jamil Gunawan, Lis Nurhayati dan Sirajudin, dengan masukan 
dari Tim Reforestasi KFCP khususnya dalam penyediaan data dan informasi lainnya. Panduan teknis diberikan oleh 
Grahame Applegate dan Rachael Diprose, sedangkan penyuntingan laporan dilakukan oleh Sulistyo A. Siran. Desain 
dan gambar dilakukan oleh unit Communications IAFCP, yaitu Nanda Aprilia, Stella Pongsitanan dan James Maiden. 

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, sehingga kedepannya, dimungkinkan perbaikan-
perbaikan untuk mengakomodir masukan, umpan balik, serta bukti dan pengalaman baru untuk menyempurnakan 
isi laporan.



Reforestasi Berbasis Masyarakat di Hutan Rawa Gambut  | KFCP 9

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

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 kerjasama 

antara Pemerintah Australia dan Indonesia di bidang perubahan iklim yang dinamakan 

Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP).

Tujuan utama KFCP adalah 
mengadakan uji coba berbagai 
pendekatan untuk mengetahui 
metode pengurangan emisi melalui 
investasi REDD+. Secara bersamaan, 
KFCP mendukung penyediaan 
sumber mata pencaharian yang 
lebih baik bagi masyarakat yang 
pendapatannya tergantung dari hasil 
hutan, dengan menerapkan prinsip 
pengelolaan sumber daya alam yang 
berkelanjutan. Selain itu, KFCP juga 
membantu mengintegrasikan REDD+ 
ke dalam program perencanaan 
dan pengelolaan di tingkat nasional, 
provinsi, kabupaten dan masyarakat. 
Pengintegrasian tersebut juga 
dilakukan melalui pengembangan 
kapasitas lokal dan pengujian model 
untuk kelembagaan, kebijakan dan 
kerangka hukum REDD+. 

Laporan ini bertujuan untuk 
menjelaskan pembelajaran yang 
diperoleh dari proses pelaksanaan 

reforestasi di wilayah KFCP yang 
dilaksanakan di areal bekas PLG 
(Pengembangan Lahan Gambut). 
Reforestasi dilakukan untuk 
merehabilitasi kawasan hutan yang 
telah rusak atau terdegradasi. Kondisi 
tutupan lahan hutan di area PLG 
bervariasi, seperti yang dijelaskan 
dalam dokumen Rencana Induk 
Rehabilitasi dan Revitalisasi Wilayah 
Eks-PLG sebagai berikut (Euroconsult 
et.al., 2008):

Keadaan lahan saat 
ini sebagian besar 
terdiri dari hutan, 
semak belukar, hutan 
rusak, lahan pertanian 
(termasuk perkebunan) 
serta hutan dan semak 
yang terbakar hutan 
alami yang sehat dan 

hutan yang rusak 
sebagian, meliputi 
550.000 Ha atau 
38% dari keseluruhan 
kawasan, sedangkan 
14% merupakan 
semak belukar 
dan rerumputan 
mencakup 37%, serta 
lahan pertanian 12% 
luas lahan gambut 
berkedalaman lebih 
dari 1 meter tanpa 
perlindungan hutan 
saat ini sekitar 400.000 
Ha.

Berdasarkan kondisi di atas, 
KFCP berupaya untuk membantu 
memperbaiki kembali sebagian 
areal bekas PLG, yang salah satunya 
adalah dengan melakukan uji coba 
reforestasi di wilayah seluas hampir 
2000 ha (1.911 hektar). Sebagian 
besar kegiatan reforestasi dilakukan 
di sepanjang tahun 2011 hingga 
pertengahan 2013  dan sebagian kecil 
di tahun 2010.  
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Laporan pembelajaran ini terbagi ke 
dalam empat bagian: 1)Pendahuluan, 
menjelaskan latar belakang dan 
konsep reforestasi, 2) Sosialisasi dan 
Konsultasi, menerangkan proses 
pelibatan masyarakat di desa dalam 
kegiatan reforestasi, 3) Release, 
merangkumkan kegiatan persiapan 
dan pelaksanaan pembebasan  (lihat: 

1.2), 4) Pembibitan, menggambarkan 
persiapan dan pelaksanaan 
pembibitan, 5) Penanaman, 
menjelaskan persiapan dan 
pelaksanaan kegiatan penanaman 
kembali, 6) Biaya Reforestasi, 
merangkumkan  komponen dan 
besaran biaya reforestasi, dan 
7) Kesimpulan, berisi ringkasan 

mengenai pembelajaran yang diambil 
sepanjang kegiatan reforestasi 
dilakukan. Seluruh informasi dan data 
yang tercantum di dalam laporan 
diperoleh dari catatan lapangan, 
dokumen internal, data-data KFCP, 
serta wawancara dengan staf KFCP 
dan warga desa.

Wilayah Kerja dan Kegiatan

Program KFCP mencakup wilayah kerja seluas kurang lebih 120.000 hektar pada kawasan bekas proyek Pengembangan 
Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah. Kegiatan KFCP diantaranya adalah sekolah lapang karet (SLK) , dukungan 
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, reforestasi dan rehabilitasi hutan skala kecil, 
peningkatan kapasitas desa agar dapat mengelola kegiatan KFCP secara mandiri, pengelolaan dan pengawasan 
kebakaran, serta pengembangan mata pencaharian alternatif. KFCP juga menghimpun banyak data seperti vegetasi 
lahan gambut, hidrologi, dan kebakaran lahan dan hutan. Data tersebut digunakan untuk analisa, dan sebagai 
kontribusi KFCP terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terkait hutan rawa gambut dan emisi Gas Rumah Kaca 
(GRK). Sebagian dari kegiatan KFCP dilakukan di lahan gambut yang umumnya berstatus Hutan Lindung. Sebagian 
kegiatan lainnya, misalnya pengembangan mata pencaharian alternatif dan sekolah lapang petani diselenggarakan di 
lahan mineral dan di gambut tipis milik penduduk atau milik masyarakat setempat. Manfaat kegiatan KFCP bagi desa, 
diantaranya adalah untuk pembelajaran, pengembangan dan peningkatan pendapatan yang dapat digunakan oleh 
masyarakat untuk kepentingan lain di luar program. 

Kegiatan KFCP ditujukan sebagai 
upaya uji coba “REDD+ dalam 
skala kecil” yang memungkinkan 
dilakukannya perbaikan terhadap 
pendekatan dan metode pelaksanaan 
REDD+ secara terus menerus. 
Pembelajaran yang diperoleh dari 
uji coba ini dapat berkontribusi 
terhadap pengembangan REDD+ 
baik di tingkat lokal, nasional, 
maupun internasional. Selain 
itu, pembelajaran tersebut juga 
dapat dijadikan kajian mengenai 
kontribusi REDD+ terhadap kerangka 
mitigasi perubahan iklim di tingkat 
global melalui upaya-upaya yang 
dilakukan di tingkat lokal dengan 

melibatkan masyarakat (yang 
tinggal di dalam dan di sekitar di 
hutan) dan mempertimbangkan 
pengetahuan dan kearifan lokal. 
Lebih lanjut, pembelajaran ini juga 
dapat dikembangkan atau direplikasi 
di tempat lain, baik di Indonesia 
maupun di negara lain. 

Kegiatan KFCP mencakup sembilan 
desa dengan total 14 permukiman 
yang berada di sepanjang 
Sungai Kapuas, di Kabupaten 
Kapuas. Berdasarkan data dari 
socio-economic baseline 2009, 
91% penduduk yang mendiami 
permukiman tersebut adalah Dayak 

Kegiatan KFCP 
ditujukan sebagai 

upaya uji coba 
“REDD+ dalam 

skala kecil” yang 
memungkinkan 

untuk dilakukannya 
perbaikan pendekatan 

dan metode 
pelaksanaan secara  

terus menerus.
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Ngaju. Di desa, masyarakat adat 
Dayak memiliki tokoh adat yang 
disebut sebagai Mantir Adat (kepala 
adat dayak di desa) yang dipilih 
melalui musyawarah. Pada saat KFCP 
baru memulai programnya (2009-10), 
di beberapa desa, Mantir Adat belum 
terpilih. Permukiman penduduk 
tersebar di dua areal utama PLG, 
yaitu bagian utara (Blok E) dan bagian 
selatan (Blok A). Kedua areal tersebut 
memiliki ekosistem yang berbeda; 
Blok A merupakan area yang telah 
banyak kehilangan tutupan lahan 
dan hutan, sedangkan Blok E masih 
memiliki banyak tutupan lahan 
dan hutan. Perbedaan keragaman 
ekosistem di kedua areal tersebut 
menimbulkan perbedaan signifikan 
dalam kegiatan pengelolaan lahan 
(misalnya pertanian), sehingga 
kegiatan REDD+ harus disesuaikan 
dengan ekosistem yang dimaksud.

Selama tahun 2009-10, fokus 
kegiatan KFCP adalah merancang 
dan menetapkan program bersama 
dengan Pemerintah Indonesia, 
membentuk kelompok kerja dan 
unit kerja lain yang diperlukan, 
sistem pengadaan dan mekanisme 
pelaksanaan program. Selain itu, 
upaya penting yang juga dilakukan 
adalah kajian awal dan asesmen 
kebutuhan, misalnya asesmen 
kesesuaian dan kebutuhan mata 

pencaharian masyarakat. Di akhir 
tahun 2010 dan di tahun 2011, 
berbagai kegiatan dilakukan di 
desa untuk mengujicoba REDD+, 
diantaranya mencakup: perencanaan 
dengan warga desa, pelatihan, 
konsultasi, pemetaan sosial dan 
lingkungan yang partisipatif, asesmen 
kesesuaian, serta fasilitasi desa untuk 
menyusun Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJM-
Desa). Pada tahun tersebut, KFCP 
juga melakukan upaya-upaya 
untuk merumuskan cara yang 
paling sesuai untuk merencanakan 
dan mengelola kegiatan, serta 
melakukan pembayaran kolektif 
kepada desa yang melakukan uji 
coba REDD+. Melalui skema REDD+, 
manfaat  dari  pencegahan  emisi 
GRK dan rehabilitasi lahan gambut 
didistribusikan kepada masyarakat 
secara  kolektif. Oleh karena itu, 
sebagai bentuk uji coba REDD+, 
KFCP berusaha mencari berbagai 
pendekatan guna membantu 
masyarakat agar memiliki kesiapan 
dalam menerima manfaat secara 
kolektif dibandingkan secara 
individual. Manfaat yang dimaksud 
berasal dari keterlibatan warga dalam 
kegiatan untuk menghindari emisi 
atau yang berkontribusi terhadap 
rehabilitasi lahan gambut di area 
kerja KFCP. Perjanjian Desa atau 

Village Agreement (akan dijelaskan 
di bawah) dan paket pekerjaan atau 
Work Package merupakan instrumen 
utama dalam melakukan uji coba 
metode dan pendekatan REDD+ yang 
dilaksanakan oleh desa dan KFCP. 

Lebih lanjut, di tahun 2010-11, 
KFCP melakukan beberapa kegiatan 
yang skalanya kecil sebagai model 
atau percontohan agar masyarakat 
mengetahui mengenai bagaimana 
kegiatan tersebut dijalankan. 
Selain itu, percontohan tersebut 
juga dilakukan untuk mengujicoba 
metode-metode, karena beberapa 
diantara metode tersebut masih 
baru, baik bagi staf KFCP maupun 
bagi warga desa. Kegiatan 
percontohan ini diantaranya 
berupa penanaman kembali hutan 
dengan spesies hutan rawa gambut. 
Kebutuhan bibit untuk penanaman 
ini disediakan melalui pembangunan 
persemaian desa. Bersamaan 
dengan kegiatan tersebut, KFCP juga 
melakukan diskusi dan negosiasi 
dengan warga desa untuk menyusun 
perjanjian kerjasama untuk 
melakukan kegiatan dalam skala 
besar setelah percontohan selesai. 
Perjanjian tersebut dinamakan 
Perjanjian Desa, yang menjelaskan 
prinsip dan proses pelaksanaan 
kerjasama antara desa dan KFCP.

Perjanjian Desa

Pada awal tahun 2012, KFCP memasuki periode penyusunan kerjasama secara legal dan formal dengan masyarakat di 
tujuh desa yang terlibat dalam program. Kesepakatan kerjasama yang dimaksud dinamakan Perjanjian Desa. Perjanjian 
ini dapat menjadi langkah awal pembentukkan institusi lokal jangka panjang untuk mengelola REDD+, menyediakan 
dasar pengelolaan keuangan dan mendukung upaya-upaya masyarakat lokal agar dapat melanjutkan pengelolaan 
REDD+ secara mandiri. Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar kegiatan REDD+ yang dijalankan oleh KFCP 
tidak secara langsung dikelola oleh staf KFCP. Desa mengelola dan menyelenggarakan kegiatannya secara mandiri, 
sementara KFCP menyediakan pendanaan dan bantuan peningkatan kapasitas. 
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Perjanjian Desa terdiri dari tiga 
bagian. Bagian pertama menjelaskan 
tujuan dan prinsip kerjasama. Bagian 
kedua menerangkan kondisi atau 
persyaratan yang berkaitan dengan 
pengelolaan dan pembiayaan 
kegiatan, beserta standar dan 
perlindungan (safeguards) yang 
harus diikuti. Bagian ketiga 
menerangkan petunjuk teknis, 
jadwal dan anggaran untuk kegiatan 
REDD+ yang akan dijalankan oleh 
desa. Kegiatan REDD+ di tingkat desa 
ini dinamakan ‘paket pekerjaan’. 
Paket tersebut terdiri dari beberapa 
kegiatan, antara lain: pembibitan, 
reforestasi di lahan gambut 
terdegradasi, penutupan/penabatan 
tatas (kanal kecil yang dibangun 
oleh penduduk setempat) untuk 
merehabilitasi lahan gambut, dan 
pengembangan mata pencaharian. 
Mata pencaharian alternatif (karet, 
beje/kolam ikan tradisional dan 
agroforestri) dilakukan di tahun 2013. 
Partisipasi warga desa dalam paket 

pekerjaan merupakan bentuk akses 
bagi mereka dalam memperoleh 
manfaat finansial dari KFCP. Beberapa 
kegiatan yang dilaksanakan di fase 
awal, seperti penyusunan RPJM-
Desa dan sekolah lapangan budidaya 
dan pemasaran karet (bagian dari 
mata pencaharian alternatif), tidak 
dilakukan di bawah perjanjian 
paket pekerjaan. Hal ini dilakukan 
karena pada fase tersebut fokus 
program adalah penguatan kapasitas 
dan perencanaan, yang waktunya 
bersamaan dengan negosiasi 
penyusunan perjanjian desa.  

Proses penyusunan Perjanjian Desa 
diselaraskan dengan RPJM-Desa 
agar kegiatan KFCP sejalan dengan 
kebutuhan masyarakat. Perjanjian 
dikembangkan melalui proses 
komunikasi, konsultasi, dan diskusi 
dengan warga desa, yang sebagian 
besar dilakukan sepanjang tahun 
2011.  Proses ini juga dilakukan bukan 
hanya saat penyusunan Perjanjian 

Desa, tetapi juga untuk setiap 
penyusunan paket pekerjaan. Tiap-
tiap paket pekerjaan didiskusikan 
dan direncanakan bersama dengan 
warga desa, disesuaikan dengan 
masukan dari desa, lalu didiskusikan 
dan difinalisasi dalam Musyawarah 
Desa (Musdes). Musdes merupakan 
forum pengambilan keputusan yang 
utama di desa yang diselenggarakan 
sebelum pelaksanaan paket 
pekerjaan. 

Periode pertama Perjanjian Desa 
berlaku efektif dari 2012 hingga 
Juni 2013. Selanjutnya, para 
pihak menyetujui perpanjangan 
pelaksanaan sebagian dari 
program KFCP hingga Juli 2014. 
Oleh karena itu, KFCP kembali 
melakukan rangkaian konsultasi 
dengan masyarakat untuk 
perpanjangan Perjanjian Desa. 
Perpanjangan perjanjian dikhususkan 
untuk menyelesaikan program 
pengembangan mata pencaharian.  

Paket Pekerjaan

Pelaksanaan paket pekerjaan dan distribusi manfaat di desa dikelola oleh 
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan diawasi oleh Tim Pengawas (TP), dengan 
bantuan dan dukungan dari KFCP. Kedua tim tersebut beranggotakan warga 
desa yang dipilih oleh warga. Strategi ini diterapkan untuk membantu desa 
agar desa dapat mengelola kegiatan secara mandiri dan transparan, dan hasil 
dari kegiatan dimaksud mampu mencegah emisi atau menambah tutupan 
lahan dan hutan. Hal ini juga merupakan bagian dari pendekatan partisipatif 
yang digunakan KFCP untuk mendemonstrasikan REDD+ dan mendorong 
kepemilikan program oleh desa. Karena itu, staf KFCP tidak secara langsung 
melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Beberapa kegiatan telah diulang 
hingga dua atau tiga kali, atau dilakukan secara bertahap agar masyarakat 
dapat memperoleh pembelajaran dengan lebih baik. Sebagai bagian dari 

Paket pekerjaan 
merupakan 

pengelolaan ‘usaha’ 
desa, dan tidak 

diartikan sebagai 
pembayaran untuk 
tenaga kerja yang 

terlibat dalam 
program. 

pembelajaran, beberapa ‘kesalahan’ dan tantangan yang ditemui sepanjang pelaksanaan kegiatan tersebut pada fase 
pertama diperbaiki, dan kemudian ditingkatkan pada fase selanjutnya. 

Paket pekerjaan terdiri dari jenis 
kegiatan dan anggaran biaya 
antara lain: biaya pembelian atau 

pengadaan material, transportasi, 
tenaga kerja dan sebagainya. Biaya-
biaya tersebut digunakan untuk 

mengupayakan tercapainya hasil yang 
disepakati dalam paket pekerjaan. 
Paket pekerjaan merupakan 
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pengelolaan ‘usaha’ desa, dan 
tidak diartikan sebagai pembayaran 
untuk tenaga kerja yang terlibat 
dalam program. Kata ‘paket’ lebih 
merupakan istilah yang digunakan 
untuk menyebut kegiatan-kegiatan 
yang disepakati antara desa dan 
KFCP yang pengerjaannya dikelola 
oleh desa, dimana warga desa 
berpartisipasi di dalamnya melalui 
berbagai cara/kegiatan. Partisipasi 
warga mencakup hampir seluruh 
tahapan program, seperti penilaian 
(survei dan kajian), perencanaan, 
pelaksanaan, pengelolaan 
pertemuan, fasilitasi penyebaran 
informasi, dan pelaporan proses 
penyelenggaraan program kepada 
masyarakat secara luas. Selain 
itu, mereka juga ikut serta dalam 
menyediakan material, melakukan 
pembibitan, menyiapkan area tanam, 
menanam bibit, serta mengawasi dan 
melaporkan kebakaran lahan. Proses 
penyelenggaraan paket pekerjaan 
yang dinaungi oleh Perjanjian Desa 
ini merupakan upaya KFCP untuk 
membantu desa, agar desa memiliki 
kesiapan dalam menerima dan 
mengelola manfaat REDD+ melalui 
sistem berbasis kinerja (performance 
base).  

Anggaran dalam paket pekerjaan juga 
mencakup biaya kontijensi sebesar 
5%. Jika seluruh capaian paket 
pekerjaan terpenuhi, desa dapat 
menggunakan dana tersebut untuk 
mendukung program pembangunan 
desa seperti tertuang dalam RPJM-
Desa. Selain itu, pengalokasian 
dana tersebut merupakan uji coba 
pembayaran REDD+ berbasis kinerja. 
Pembayaran ke desa untuk paket 
pekerjaan dibuat berdasarkan 
beberapa termin pembayaran. Proses 
monitoring dan verifikasi dilakukan 
oleh Tim Pengawas bersama dengan 
KFCP secara regular, sebelum termin 
pembayaran dilakukan. Melalui 
verifikasi, desa belajar mengenai cara 
memonitor kegiatan dan mengukur 
keberhasilan dibandingkan dengan 
capaian yang disepakati, yang 
mungkin diperlukan pada uji coba  
REDD+ berikutnya. Proses ini juga 
mengujicoba beragam indikator 
sosial safeguards dan tata kelola 
yang relevan di tingkat kegiatan 
lapangan. Progres kegiatan dimonitor 
dan diverifikasi berdasarkan standar 
yang disepakati dalam Perjanjian 
Desa dan paket pekerjaan, dengan 
menggunakan indikator proksi untuk 
melihat capaian kinerja. Diharapkan 
dari pengalaman penerimaan 

pembayaran untuk kegiatan 
lingkungan dengan menggunakan 
indikator proksi tersebut akan 
membuat masyarakat paham dan 
siap dalam pembayaran berbasis 
kinerja di bawah skema pembayaran 
REDD+ di masa depan. Selain 

Melalui verifikasi, 
desa belajar 

mengenai cara 
memonitor kegiatan 

dan mengukur 
keberhasilan 
dibandingkan 

dengan capaian yang 
disepakati, yang 

mungkin diperlukan 
pada uji coba  REDD+ 

berikutnya.

membiayai kegiatan, KFCP tidak 
‘menjadi pemilik’ dari hasil atau 
capaian kegiatan yang dilaksanakan 
di desa. Keluaran atau capaian 
tersebut dimiliki dan dikelola 
sepenuhnya oleh desa.

Reforestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu artificial reforestation atau reforestasi buatan dan natural 
reforestation atau reforestasi alami. Reforestasi buatan adalah penghutanan kembali kawasan hutan yang terdegradasi 
melalui penanaman pohon yang sesuai dengan tipe ekosistem hutan tersebut. Dalam reforestasi buatan dimungkinkan 
adanya intervensi oleh manusia dengan mengenalkan teknologi dan jenis tanaman baru. Natural reforestation 
(reforestasi alamiah) adalah penghutanan kembali kawasan hutan yang telah terdegradasi melalui regenerasi vegetasi 
secara alamiah. Kegiatan yang dilakukan dalam reforestasi tersebut berupa pembebasan atau release pohon-
pohon hutan yang dikehendaki untuk tetap hidup dari tumbuhan pengganggu. Release adalah upaya memberikan 
keleluasaan pada tanaman yang tumbuh secara alami untuk mendapatkan sinar matahari maupun unsur-unsur hara 
dari tanah dengan cara membersihkan areal di sekitar tanaman tersebut dari gulma ataupun tanaman pengganggu 

1.2 Konsep Reforestasi
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lainnya yang dapat menghambat 
pertumbuhan. Release merupakan 
sebuah pendekatan alternatif yang 
efisien untuk meningkatkan luasan 
tutupan lahan hutan. Pendekatan 
ini diperkenalkan melalui KFCP dan 
diharapkan dapat dilakukan dengan 
biaya murah dan efisien. 

Sebelum reforestasi dilakukan, 
pada bulan April - Mei 2011, KFCP 
melakukan survei kelimpahan bibit 
yang bertujuan untuk memetakan 
lokasi-lokasi sumber bibit guna 
menunjang ketersediaan bibit 

baik dari biji ataupun anakan alam 
dari cabutan (wildling). Survei ini 
mencakup beberapa indikator mulai 
dari jenis bibit, jumlah stok, lokasi 
pembibitan, nama usaha pembibitan, 
tinggi bibit, kondisi bibit, dan harga 
bibit. Selain itu, KFCP juga melakukan 
survei lokasi rencana persemaian 
desa untuk memastikan ketersediaan 
lokasi yang sesuai dengan kriteria 
persemaian. Survei lokasi tersebut 
didasarkan pada kondisi dan tingkat 
degradasi serta sebaran anakan 
alamiah.

Penentuan intervensi untuk kegiatan 
reforestasi pada suatu lahan hutan 
ditentukan antara lain oleh jumlah 
semai/anakan alami yang tumbuh di 
lahan tersebut. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada tabel 1 di bawah 
ini, yang menunjukkan kondisi 
tutupan hutan, jumlah semai/anakan 
alami, dan intervensi yang disarankan 
berdasarkan pengalaman KFCP. 

Kondisi Tutupan Hutan Semai Alami Intervensi yang Disarankan

Tutupan hutan baik > 1500 semai/ha Release (reforestasi alamiah) 

Tutupan hutan sedang 500 – 1500 semai/ha Release (reforestasi alamiah) dan pengayaan.

Hutan terdegradasi < 500 semai/ha Penanaman

Tabel 1. Jenis intervensi reforestasi

Sumber: KFCP 2013

Informasi yang tertera pada tabel 1 
disusun berdasarkan perhitungan 
penanaman di areal seluas 1 hektar 
dengan jarak tanam 3x3 (jumlah 
tanaman 1.111). Berdasarkan 
perhitungan tersebut, maka pada 
hutan dengan tingkat degradasi 
tinggi (semai alamiah <500/hektar), 
intervensi yang disarankan adalah 
penanaman kembali. Untuk hutan 

terdegradasi yang telah mengalami 
regenerasi alamiah (semai alamiah 
>1.500) disarakan untuk dilakukan 
pembebasan. Sementara itu, untuk 
hutan yang mempunyai tutupan 
lahan sedang (semai alamiah 
antara 500-1500), disarankan untuk 
diadakan penanaman pengayaan 
(enrichment planting) sampai dengan 
pembebasan. Maksud dilakukannya  

kombinasi kegiatan pembebasan  
dan pengayaan pada lahan tersebut 
adalah jika  didapati anakan alamiah 
dalam jumlah yang memadai maka 
perlu dibersihkan dari gulma, 
sedangkan untuk memperbanyak 
jumlah tanaman, pada areal yang 
tidak terdapat anakan alamiah 
tersebut dilakukan penanaman baru.

1.3 Riset Silvikultur

Sebelum reforestasi dilakukan, KFCP terlebih dahulu melakukan riset silvikultur bekerja sama dengan lembaga-lembaga 
terkait seperti Universitas Palangkaraya (UNPAR), Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut), dan lembaga lainnya. 
Riset ini dilakukan untuk mengidentifikasi spesies tanaman lokal yang sesuai dengan hutan rawa gambut di Kalimantan 
Tengah. 
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1.4 Uji Coba Reforestasi

Sebelum kegiatan reforestasi dimulai, 
terlebih dahulu dilakukan penelitian 
mengenai jenis-jenis tanaman yang 
tumbuh secara alami di hutan rawa 
gambut di Kalimantan Tengah. Dari 
hasil penelitian tersebut ditemukan 
sekitar 150 spesies tanaman lokal 
yang selanjutnya dipilih  untuk 
ditetapkan sebagai ‘focal species’ 
atau spesies unggulan yang memiliki 
karakter paling baik untuk tumbuh. 
Penentuan species unggulan tersebut 
dilakukan melalui teknik Frame 
Work Species Method (FWSM) yang 
telah berhasil diterapkan pada 

ekosistem yang memiliki keragaman 
hayati yang luas. Melalui teknik 
tersebut, terpilih sejumlah 46 spesies 
tanaman dengan daya hidup tinggi 
(IAFCP 2009). Setelah itu, dilakukan 
percobaan pada sejumlah tanaman 
dari jenis unggulan tersebut, 
untuk melihat pertumbuhan, daya 
hidup, tingkat resistensi terhadap 
gangguan dan lain sebagainya. 
Berdasarkan percobaan tersebut, 
direkomendasikan kurang lebih 20 
jenis tanaman untuk dikembang-
biakkan di persemaian (pembibitan) 
yang selanjutnya akan digunakan 
untuk penanaman1. 

Berdasarkan hasil-hasil riset 
tersebut, IAFCP telah menyusun 
buku panduan identifikasi pohon 
hutan yang menjelaskan ciri-ciri 
tanaman pohon hutan untuk 46 
jenis tanaman. Penulisan nama jenis 
tanaman tersebut dilakukan dalam 
tiga bahasa yaitu latin, Indonesia 
dan lokal (Dayak). Ciri-ciri tanaman 
yang terdapat dalam buku identifikasi 
pohon diantaranya mencakup ciri-ciri 
daun, daging buah, kulit, akar dan 
sebagainya (IAFCP 2013b). Contoh 
identifikasi pohon hutan dapat dilihat 
pada gambar di bawah ini:

Walaupun  riset telah selesai 
dilakukan, namun kegiatan 
reforestasi tidak serta merta  
dilaksanakan secara serentak di 
seluruh desa dalam jumlah besar. 
Beberapa hal penting yang perlu 
diketahui adalah: penerimaan 

masyarakat, kapasitas masyarakat 
dalam teknik reforestasi, kapasitas 
desa dalam mengelola kegiatan, 
serta ketersediaan sumber daya 
dan waktu yang dimiliki oleh KFCP 
untuk melakukan reforestasi skala 
besar. Oleh karena itu, dilakukan uji 

Reforestasi merupakan kegiatan yang cukup sensitif karena erat kaitannya dengan penggunaan lahan. Sebelum KFCP 
memulai program reforestasi, di sebagian besar desa, sering muncul kekhawatiran warga mengenai pengalihan 
kepemilikan dan status lahan. Menurut sebagian dari mereka, kehawatiran tersebut muncul karena pengalaman yang 

coba reforestasi di beberapa desa 
dalam skala kecil untuk mendapatkan 
pengalaman dan pengetahuan 
sebagai bahan pembelajaran untuk 
pelaksanaan reforestasi dalam luasan 
lahan yang lebih besar.

1Wawancara dengan staf KFCP. Maret 2013. Kapuas.

Gambar 1. Identifikasi pohon hutan dilihat dari ciri-ciri daun, biji,  buah dan akar

Sumber: Data dan dokumen KFCP
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kurang baik antara warga dengan program lain yang berkaitan dengan lahan yang pernah diadakan di desa. Oleh 
karena itu, sebagian dari warga khawatir hal yang serupa akan terjadi dengan KFCP. 

Sebagai salah satu upaya untuk menghindari terjadinya konflik, KFCP menyatakan secara jelas dalam Perjanjian Desa 
bahwa KFCP tidak akan mengambil alih atau mengubah status lahan. Selain itu, sebelum melakukan kegiatan dalam 
skala besar, baik itu reforestasi atau penabatan tatas, terlebih dahulu KFCP melakukan uji coba dalam skala kecil. Uji 
coba dilakukan untuk membuktikan kepada warga bahwa KFCP tidak melakukan upaya pengalihan atau pengubahan 
lahan milik warga. Uji coba reforestasi skala kecil juga penting untuk: 

•	 Memperbaiki aspek teknis, pendekatan dan metode pelaksanaan kegiatan. 

•	 Mengetahui pendekatan/metode dan strategi yang mudah dan yang sulit dilakukan oleh warga desa, sehingga 
dapat diberikan pendampingan yang lebih intensif.

•	 Menyediakan kesempatan belajar bagi warga untuk meningkatkan kapasitasnya agar lebih siap dalam melakukan 
kegiatan skala besar. 

Dalam hal pelibatan 
masyarakat, KFCP 
berupaya untuk 
melihat sejauh 

mana penerimaan 
masyarakat terhadap 
intervensi reforestasi, 
dan tantangan yang 

mungkin muncul 
selama proses 

pelaksanaannya. 

Uji coba ini diharapkan dapat 
menjadi bukti bagi masyarakat 
mengenai keseriusan dan manfaat 
dari program KFCP bagi desa dan 
warganya, sehingga terbangun 
kepercayaan warga terhadap KFCP. 
Hasil dari uji coba dimanfaatkan dan 
dikelola oleh warga, bukan oleh KFCP. 
Pembelajaran yang diperoleh dari 
satu kegiatan uji coba juga dapat 
digunakan dalam melaksanakan 
kegiatan KFCP lainnya seperti 
penutupan tatas (kanal kecil) dan 
pengembangan mata pencaharian 
alternatif. 

Dalam kegiatan reforestasi 
(penanaman dan pembibitan), 
tahapan kegiatan yang diujicobakan 
tidak hanya terbatas pada teknik 
pembibitan dan penanaman, 
melainkan juga pelibatan masyarakat. 
Dilihat dari aspek teknis, uji coba 
bertujuan untuk mengetahui 
kapasitas warga dalam melakukan 
pembibitan dan penanaman, 
sehingga target dan besarannya 
dapat disesuaikan dengan kapasitas 
warga. Dalam hal pelibatan 
masyarakat, KFCP berupaya untuk 
melihat sejauh mana penerimaan 
masyarakat terhadap intervensi 
reforestasi, dan tantangan yang 
mungkin muncul selama proses 
pelaksanaannya. 

Tidak dilakukan uji coba untuk 
release atau pembebasan, karena  
kegiatan tersebut dilakukan 
sebagai percontohan teknis yang 
diselenggarakan dalam skala kecil di 
satu desa.

memahami bahwa hasil program 
memang ditujukan untuk desa dan 
tidak ada upaya pengambilalihan 
lahan. Mereka juga perlu memahami 
bahwa program KFCP adalah tempat 
mereka belajar cara mengelola 
program di desa secara mandiri. 
Membangun kepercayaan dan 
pemahaman warga dalam kondisi 
demikian sangat sulit, apalagi jika 
dipengaruhi oleh situasi politik 
desa dimana isu sensitif- seperti 
pengambil-alihan lahan dapat 
menjadi sarana bagi pihak tertentu 
untuk mengalahkan lawannya jika ia 
mendukung kegiatan KFCP. Situasi 
tersebut juga dipengaruhi oleh 
posisi KFCP sebagai sebuah program 
kerjasama antara dua negara 
yang bermitra dengan masyarakat 
yang mengharuskan terbentuknya 
kerjasama dengan pemerintahan 
desa, sebagai unit pemerintahan 
legal terkecil. Meskipun KFCP 
tetap menjalin kerjasama dengan 
pihak lain seperti masyarakat adat, 
namun pada beberapa kasus, KFCP 
digunakan sebagai media untuk 
mempengaruhi situasi politik di 
desa. Kondisi ini sering terjadi dalam 
inisiatif program pembangunan yang 
baru, dimana pengenalan sumber 
daya baru di suatu areal tertentu 
dapat diperebutkan oleh berbagai 
kelompok dan kepentingan di desa2. 

Salah satu pembelajaran penting dari 
uji coba yang dilakukan oleh KFCP 
adalah munculnya potensi ketidak-
percayaan diantara warga desa yang 
mungkin masih ada, meskipun sudah 
jelas tertulis dalam perjanjian desa 
bahwa KFCP tidak akan mengambil 
alih atau mengubah status dan 
kepemilikan lahan. Melihat kondisi ini 
maka diperlukan waktu yang cukup 
panjang dan pengulangan kegiatan 
yang intensif sehingga mereka 

2Contohnya, lihat Barron et al. (2011).
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Hal terpenting adalah KFCP telah 
mengajari kami keterbukaan. 

Bukan berarti sebelumnya tidak 
ada keterbukaan, hanya saja 

keterbukaan signifikan berubah 
saat KFCP ada. Program diketahui 
oleh masyarakat dari yang paling 

bawah, dan juga dinikmati 
bersama-sama, merata. Semua 
pihak ikut terlibat (perempuan, 

orang miskin, dll).

-Wawancara dengan Mantir Adat-

Proses-proses tersebut dilalui 
dengan maksud untuk 
memberikan informasi 
mengenai reforestasi kepada 

sebanyak mungkin warga desa, 
sehingga mereka dapat menentukan 
persetujuan dan keterlibatannya 
dalam reforestasi. Pelibatan warga 
desa secara luas tersebut dilakukan 
oleh TPK/TP, pemerintah/adat desa, 
dengan dibantu oleh KFCP. Jika tidak 
ada keberatan dari warga, maka 

KEGIATAN REFORESTASI DI WILAYAH KFCP TIDAK HANYA MENITIKBERATKAN 

PADA TEKNIK REFORESTASI SAJA, melainkan juga pelibatan masyarakat. 

Pelibatan masyarakat dalam reforestasi dilakukan dari mulai perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan. Ketiga hal tersebut disusun dan disepakati oleh desa 

melalui proses SOSIALISASI, KONSULTASI DAN NEGOSIASI.

diperoleh persetujuan secara luas 
dari kelompok-kelompok warga desa.

Pada  umumnya, sosialisasi, 
konsultasi, dan negosiasi dilakukan 
melalui pertemuan informal dan 
formal dengan berbagai kelompok 
yang ada di desa. Pertemuan 
informal  biasanya dilakukan melalui 
kunjungan rumah, pertemuan di 
warung tempat warga berkumpul, 
pertemuan di tingkat RW/RT atau 

dusun, serta dengan kelompok-
kelompok lain yang ada di desa. 
Pertemuan formal diadakan melalui 
rapat kecil (melibatkan pemerintahan 
desa/adat/tokoh masyarakat) dan 
Musyawarah Desa (Musdes) yang 
melibatkan warga desa dalam 
jumlah besar. Pertemuan-pertemuan 
tersebut diorganisasikan oleh TPK/TP, 
dengan dibantu oleh pemerintahan 
desa, sementara itu staf dari KFCP 
hadir untuk memberikan penjelasan 
lebih detil jika diperlukan3.  

3Wawancara dengan staf KFCP. Maret 2013. Kapuas.

SOSIALISASI,
KONSULTASI
DAN NEGOSIASI
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Pertemuan dengan para pemangku desa 

Pertemuan ini dimaksudkan untuk menjelaskan kegiatan, mendiskusikan pertanyaan, masukan dan saran, serta 
memperoleh persetujuan mengenai diadakannya kegiatan di desa dari para pemangku desa, yang terdiri dari 
pemerintah desa (Pemdes), TPK/TP, BPD, Mantir Adat dan tokoh masyarakat setempat. Biasanya diskusi dilakukan 
dalam pertemuan kecil. Di dalam pertemuan tersebut, KFCP berupaya untuk menjelaskan tujuan, manfaat/resiko, 
lokasi, dan proses pengerjaan reforestasi. Hasilnya, para pemangku desa menyetujui dilakukannya reforestasi dan 
mendukung sosialisasi yang lebih luas kepada warga desa. 

Sosialisasi kepada warga desa

Sesuai dengan hasil kegiatan yang dijelaskan pada butir 1, TPK/TP dan Pemdes dengan dibantu oleh KFCP mengadakan 
Musdes yang melibatkan warga desa dari berbagai kelompok untuk menghimpun masukan yang lebih banyak dari 
warga. Di dalam Musdes, dijelaskan topik yang sama seperti pada pertemuan dengan para pemangku desa. Melalui 
Musdes, warga juga memiliki kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami, sehingga mereka 
dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memutuskan keterlibatan mereka dalam kegiatan.

Pertemuan informal

Selama Musdes berlangsung, berbagai kelompok warga hadir, dan sebagian dari mereka menyetujui kegiatan KFCP, 
karena mereka berpendapat bahwa kegiatan KFCP akan memberikan manfaat bagi mereka. Sedangkan sebagian 
lainnya, dikarenakan pengalaman dengan program lain sebelum KFCP, mereka memiliki kekhawatiran bahwa KFCP 
akan mengubah status atau pola penggunaan lahan mereka (lihat: Uji Coba Reforestasi). Menghadapi hal ini, staf KFCP 
mengadakan pertemuan informal dengan kelompok warga tersebut, untuk dapat mendiskusikan kekhawatiran dan 
informasi yang masih belum jelas, sehingga mereka dapat dengan pasti menentukan partisipasinya dalam kegiatan. 
Setelah diadakan pertemuan, sebagian besar dari mereka ingin terlibat dalam kegiatan. Sebagian lagi masih belum 
tertarik untuk terlibat, namun menyetujui diadakannya reforestasi di desa. Mereka ingin melihat bagaimana KFCP akan 
menjalankan programnya, jika sesuai dengan hasil diskusi, maka mereka akan terlibat dalam kegiatan reforestasi tahap 
selanjutnya. 

2.1 Tahapan Sosialiasi, Konsultasi dan Negosiasi

Pada reforestasi skala kecil 
(percontohan), yang dilakukan antara 
tahun 2010-12, fasilitasi sosialisasi, 
konsultasi dan negosiasi lebih banyak 
dilakukan oleh KFCP, sementara TPK/

TP ikut serta sambil belajar. Seiring 
dengan semakin banyaknya kegiatan 
KFCP di desa4, TPK/TP telah banyak 
belajar sehingga dapat memfasilitasi 
pertemuan kecil maupun besar yang 

melibatkan sebanyak mungkin warga 
desa, secara mandiri. Secara ringkas, 
beberapa kegiatan yang dilakukan 
oleh KFCP dalam proses tersebut 
dijelaskan sebagai berikut5: 

4Selain reforestasi, kegiatan KFCP di desa diantaranya: penabatan/penutupan tatas, pembuatan palisade, mata pencaharian alternatif 
(alternative livelihood) dan lain-lain.
5Wawancara dengan staf KFCP (2013), Op.Cit.
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2.2 Topik Konsultasi dan Negosiasi

Di dalam tahap-tahap sosialisasi, 
konsultasi dan negosiasi yang 
dijelaskan sebelumnya, KFCP 
dan desa membahas topik yang 
diantaranya mencakup: luas dan 

lokasi lahan reforestasi, anggaran, 
serta mekanisme pembayaran. 
Topik-topik tersebut dibahas dalam 
berbagai pertemuan mulai dari 
pertemuan dengan PemDes dan 

kalangan adat, dalam sosialisasi lebih 
luas dengan warga dan pada diskusi 
kecil dengan kelompok-kelompok 
warga. Lebih jelasnya, topik-topik 
tersebut diuraikan sebagai berikut7:

Luas dan lokasi lahan

Mengenai lahan untuk reforestasi, dijelaskan oleh KFCP bahwa desa adalah pihak yang menentukan lokasi reforestasi. 
KFCP hanya membantu menginformasikan kriteria lahan yang cocok untuk reforestasi sehingga dapat membantu 

Masa sanggah

Masa sanggah merupakan waktu yang diberikan desa kepada warganya untuk memberikan sanggahan atau masukan 
terhadap keputusan yang telah dicapai dalam musyawarah desa. Keputusan tersebut diantaranya seperti lokasi dan 
luas lahan reforestasi, daftar Kepala Keluarga (KK) yang terlibat dalam reforestasi (dihimpun selama dan sesudah 
Musdes), dan sebagainya. Umumnya, masa sanggah berlangsung selama kurang lebih 15-60 hari tergantung dari 
kesepakatan warga. Melalui masa sanggah, warga desa yang tidak ikut Musdes memperoleh kesempatan untuk 
menyampaikan masukan terkait reforestasi.

Pertemuan kelompok6

Setelah warga desa terlibat dalam kegiatan reforestasi tercatat, dan tidak ada sanggahan dari mereka, maka 
selanjutnya TPK/TP memfasilitasi pembentukan kelompok warga. Bersamaan dengan pembentukan kelompok 
tersebut, dilakukan diskusi dengan para anggota kelompok untuk menghimpun dan mengakomodasi masukan dan 
saran dari mereka mengenai pelaksanaan reforestasi (teknik, pembayaran, dan sebagainya). Pertemuan dalam 
kelompok ini membuka kesempatan diadakannya diskusi yang lebih terbuka dengan kelompok rentan dan perempuan, 
guna mengetahui masukan mereka mengenai reforestasi. Berdasarkan pembelajaran dari uji coba tahun 2011, 
diketahui bahwa untuk memperoleh lebih banyak masukan dari warga, maka pertemuan-pertemuan kecil dengan 
warga di luar Musdes harus sering dilakukan, karena tidak semua warga dapat menghadiri Musdes. Atau, meskipun 
warga hadir di Musdes, tidak semua warga terbiasa berbicara dengan leluasa di depan publik.

Di dalam pertemuan-pertemuan yang dijelaskan pada butir 1-5 di atas, berbagai hal yang menjadi alasan utama 
penerimaan dan keberatan warga dikonsultasikan dan dinegosiasikan dengan warga, diantaranya seperti lokasi 
reforestasi, anggaran, mekanisme pembayaran, dan pengelolaan pekerjaan. 

6Pada kegiatan KFCP lainnya (seperti mata pencaharian alternatif), diadakan musyawarah desa terlebih dahulu, baru pertemuan dengan 
warga dalam kelompok kecil. Penerapan ini ditentukan oleh desa dengan melihat kondisi warga dan jenis kegiatan.

7Wawancara dengan staf KFCP. Juni 2013. Kapuas
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dalam peningkatan tutupan hutan (release dan atau penanaman kembali). Luasan areal reforestasi ditentukan 
berdasarkan kapasitas sumber daya (tenaga, waktu dan sebagainya) yang dimiliki oleh staf KFCP maupun desa. Setelah 
desa memutuskan, dilakukan survei kesesuaian lahan oleh desa dan KFCP. 

Setelah lokasi dan luas ditentukan, TPK/TP akan memasang atau menempelkan peta kegiatan di tempat-tempat yang 
dapat dilihat oleh warga desa, dan diberikan masa sanggah selama kurang lebih 15-60 hari (tergantung kesepakatan 
dalam Musdes), agar warga desa yang tidak mengikuti Musdes dapat memberikan masukan atau keberatan terhadap 
peta tersebut. Warga dapat memberikan masukannya kepada TPK/TP untuk kemudian dibahas dengan pemerintahan 
desa dan adat. Setelah Musdes, biasanya TPK/TP dan KFCP melakukan pertemuan informal dengan beberapa 
kelompok warga, khususnya dengan perempuan dan kelompok marjinal, untuk memperoleh lebih banyak masukan. 
Dikarenakan reforestasi terkait dengan penentuan areal penanaman, isu pengambil-alihan dan perubahan lahan 
muncul. Selain itu, ada pula isu mengenai batas lahan desa yang ditemukan di beberapa desa8, dimana beberapa pihak 
mengklaim lahan penanaman yang ditentukan desa sebagai milik mereka. Menghadapi isu pengalihan dan kepemilikan 
lahan, KFCP berulangkali menjelaskan pada warga bahwa KFCP tidak akan mengambil atau mengubah lahan manapun.  
Hal tersebut dijelaskan dan didiskusikan baik dalam pertemuan formal maupun informal, khususnya kepada pihak-
pihak yang masih mengkhawatirkan perihal tersebut. Mengenai batas lahan desa, KFCP berupaya memfasilitasi diskusi 
antar warga, pemerintahan desa dan adat setempat, sehingga tercapai kesepakatan diantara mereka.

Namun demikian, pada saat dimulainya uji coba reforestasi, isu tersebut masih muncul. Kekhawatiran warga terhadap 
hal tersebut baru dapat diselesaikan setelah warga melihat bagaimana reforesasi dilaksanakan di lapangan.

Anggaran 

Anggaran reforestasi mencakup tenaga kerja, asuransi (untuk warga yang terlibat di dalam pekerjaan reforestasi), 
material, transportasi, dan operasional (biaya untuk TPK/TP dalam mengelola kegiatan seperti pengorganisasian warga, 
pelaporan, dan sebagainya). Setelah anggaran tersusun dan disepakati oleh desa, reforestasi baru dapat berjalan. Pada 
saat reforestasi selesai dilaksanakan, TPK/TP akan membuat laporan keuangan yang diserahkan kepada desa. Alokasi 
anggaran yang tercantum di dalam laporan tersebut diumumkan kepada warga dengan menempelkannya di papan 
pengumuman desa, di warung, atau melalui musyawarah desa. 

Mekanisme pembayaran 

Ada dua hal mendasar dalam mekanisme pembayaran ini:

Indikator proksi

KFCP berupaya untuk 
memperkenalkan pembayaran 
berdasarkan input yang merupakan 
indikator proksi dari ketercapaian 
output. Misalnya, output yang 
diharapkan adalah menurunnya 
tingkat emisi dari kegiatan reforestasi. 
Salah satu input yang diperlukan 
untuk mencapai output tersebut 
adalah “tertanam dan tumbuhnya 
sejumlah tanaman” yang ditanam 
di area reforestasi. Maka, indikator 
pembayaran yang digunakan oleh 
desa dan KFCP adalah jumlah 

tanaman yang ditanam dan tingkat 
tumbuh tanaman (survival rate). 
Indikator proksi digunakan untuk 
menjembatani ketercapaian output 
yang dapat dilihat dalam jangka 
waktu yang lebih panjang, sementara 
pembagian manfaat kepada 
masyarakat atas keterlibatan mereka 
di dalamnya, perlu dibagikan setelah 
kegiatan selesai dilaksanakan untuk 
membiayai pengerjaan reforestasi.

Pembayaran kolektif: Berdasarkan 
kesepakatan antara desa dan 

KFCP, desa akan mengelola dana 
operasional kegiatan KFCP. Oleh 
karena itu, KFCP menyerahkan dana 
tersebut ke rekening yang dimiliki 
desa, sesuai dengan ketercapaian 
indikator kegiatan. Berdasarkan 
kesepakatan KFCP dan desa, 
pembayaran dilakukan melalui 
beberapa termin (minimal dua 
termin). Pembayaran termin pertama 
dilakukan dimuka sebesar 40%. 
Biasanya, dana tersebut digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan 
material dan transportasi. Sisa dana 

8Katunjung, Sei Ahas, Kalumpang, Mantangai Hulu.
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dibayarkan pada termin-termin 
berikutnya. Meskipun kegiatan 
dilakukan dalam kelompok, desa 
memberikan pembayaran kepada 
tiap-tiap KK yang terlibat dalam 
kegiatan. Pola pembayaran ini 
merupakan kesepakatan antara 
desa dan warganya. Besaran 
pembayaran disesuaikan dengan 

Di sebagian desa, mengajak warga desa untuk memahami bahwa dana operasional mencakup seluruh kebutuhan,  
termasuk biaya tenaga kerja, merupakan sebuah tantangan. Pada beberapa kasus yang pernah ditemukan oleh KFCP, 
beberapa warga tidak memberitahukan warga lainnya mengenai adanya kegiatan KFCP di desa. Menurut mereka, hal 

tersebut dilakukan agar dana operasional yang diterima dapat dibagikan kepada sedikit orang, sehingga masing-masing 
memperoleh bagian yang lebih besar. Mengatasi hal ini, KFCP berupaya untuk menyebarkan informasi mengenai 
kegiatan seluas mungkin, melalui berbagai pertemuan besar (Musdes), maupun kecil (informal dan pertemuan 

kelompok), agar lebih banyak warga desa yang terlibat dalam kegiatan. Dari pemaparan tersebut, merubah perilaku 
masyarakat dalam hal pembayaran berbasis kinerja (performance) yang individual ke kolektif tidaklah mudah. Hal ini 

dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku REDD+ lainnya pada saat akan melakukan inisiatif REDD+ dimasa depan.

Kotak 1: Alokasi biaya

Pengelolaan kerja

Dengan menerapkan prinsip learning by doing dan kemandirian, pengelolaan kegiatan KFCP termasuk reforestasi 
dilakukan oleh desa melalui TPK/TP. Berdasarkan hasil musyawarah desa, warga desa yang akan berpartisipasi dalam 
reforestasi akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. TPK/TP menyerahkan pengelompokan ini kepada warga, dimana 
warga mengelompokkan diri berdasarkan kedekatan kekerabatan dan atau kedekatan tempat tinggal. Menurut 
sebagian warga, pengelompokan dengan cara tersebut memudahkan mereka untuk bekerja dalam kelompok. Bagi TPK/
TP, pekerjaan yang dilakukan dalam kelompok memudahkan mereka untuk mengawasi dan mengorganisir pekerjaan. 

tenaga/sumber daya yang diberikan 
warga pada kegiatan KFCP. Namun 
demikian, pembayaran baru dapat 
dilakukan jika seluruh KK yang ada 
dalam kelompok menyelesaikan 
pekerjaannya.

Bentuk pembayaran kolektif ini dapat 
mecerminkan budaya setempat, 

atau dapat dilihat sebagai sebuah 
cara untuk merubah mekansime 
pembayaran dari individual menjadi 
kolektif. Hal ini merupakan salah satu 
kunci pembelajaran bagi warga desa 
dalam mengelola kegiatan REDD+ di 
masa yang akan datang.

Cakupan biaya 

Jenis-jenis biaya yang dijelaskan 
dalam butir ‘anggaran’ dapat 
dikelompokkan kepada biaya 
peningkatan kapasitas, operasional, 
dan asistensi teknis (lihat bab 
‘Biaya Reforestasi’). Selain itu, 
terdapat juga dana retensi. Retensi 
merupakan dana talangan yang 
dialokasikan untuk menutupi ketidak-
tercapaian indikator dikarenakan 
hal-hal tertentu. Misalnya, pada 
saat penanaman, jika banyak bibit 
yang mati, maka dana retensi 
dapat digunakan untuk menutupi 
kekurangan bibit. Jika dana retensi 
tidak digunakan, maka dana 
dialokasikan untuk membiayai 

program desa yang tercantum dalam 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah RPJM-Desa. Keputusan 
penggunaannya ditentukan 
berdasarkan kesepakatan warga 
desa. 

Mekanisme pembayaran yang 
diterapkan ini relatif baru bagi 
warga desa, dan tidak mudah untuk 
menerapkannya (lihat: Kotak 1). 
Pada saat terlibat dalam program/
proyek lain di desa, mereka terbiasa 
menerima pembayaran sebelum 
kegiatan dilakukan. Awalnya, 
sebagian warga menyatakan 
keberatan terhadap mekanisme 

pembayaran KFCP. Sebagian dari 
mereka menyatakan khawatir bahwa 
setelah pekerjaan selesai, dana 
tidak dibayarkan. Oleh karena itu, 
kepercayaan menjadi kunci utama 
agar mekanisme pembayaran ini 
dapat berjalan. Uji coba merupakan 
salah satu cara untuk menunjukkan 
komitmen KFCP dalam pembayaran. 
Seiring dengan dilakukannya 
berbagai kegiatan di desa, sebagian 
warga desa dapat menerima pola 
pembayaran seperti ini, namun 
sebagian lagi masih belajar untuk 
memahaminya.  
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Hal yang menarik dalam pembentukan kelompok terjadi selama pembibitan, dimana pelaksanaan pembibitan dalam 
kelompok kecil menjadi tidak efisien, karena meningkatkan biaya. Namun, cara ini tetap dilakukan karena diyakini 
merupakan bentuk dukungan untuk mendorong pengelolaan kegiatan secara mandiri oleh warga. Uraian lebih rinci 
dapat dilihat pada kotak 2 sebagai berikut: .   

Pada awalnya, KFCP merancang agar persemaian bibit dilakukan pada satu lokasi di tiap-tiap desa. Tetapi, warga desa 
memilih untuk melakukan pembibitan dalam kelompok kecil, sehingga lokasi pembibitan tersebar di beberapa titik 
di setiap desa. Dari tujuh lokasi pembibitan yang direncanakan, bertambah menjadi 35 lokasi. Pembagian ke dalam 

kelompok-kelompok kecil ini dapat meningkatkan biaya pembibitan, seperti untuk pembangunan persemaian, asistensi 
teknis, monitoring, peningkatan kapasitas dan sebagainya. Namun demikian, KFCP tetap mendukung pilihan warga 
tersebut, dan memberikan bantuan teknis serta pelatihan-pelatihan guna meningkatkan keterampilan warga dalam 

melakukan pembibitan. Kecuali itu, hal ini juga merupakan salah satu pembelajaran bagi praktisi REDD+, yaitu mengenai 
pentingnya mengakomodasi cara desa dalam mengelola kegiatan yang sesuai dengan kebiasaan dan kapasitas setempat, 

sehingga dimasa depan desa dapat mengelola kegiatan secara mandiri.

Kotak 2: Kelompok pembibitan

KFCP menyadari bahwa tidak semua 
warga dapat terlibat dalam Musdes, 
khususnya kelompok perempuan 
dan rentan (seperti keluarga dengan 
tingkat ekonomi rendah). Ketidak-
hadiran mereka dikarenakan 
berbagai alasan, diantaranya 
karena keterbatasan waktu, tidak 
terbiasa mengikuti Musdes dan 
tidak menerima informasi mengenai 
Musdes. Bahkan sebagian warga 

2.3 Pelibatan Kelompok Perempuan dan
Kelompok Marjinal

dari kelompok marjinal tersebut 
berpendapat bahwa mengikuti 
Musdes bukan kegiatan yang penting. 
Menurut informasi dari beberapa 
perempuan di desa, mereka tidak 
dapat mengikuti pertemuan karena 
mereka harus melakukan kegiatan 
rumah tangga seperti mengasuh 
anak, sehingga tidak cukup waktu, 
atau merasa sungkan untuk 
membawa anak ke pertemuan. 

Sebagian dari kelompok marjinal 
mengatakan bahwa mereka harus 
melakukan pekerjaan lain untuk 
memperoleh uang. Sebagian lain 
dari kelompok-kelompok tersebut 
mengatakan bahwa mereka tidak 
tahu adanya Musdes9. 

Mengantisipasi hal tersebut, 
beberapa upaya yang dilakukan KFCP 
adalah:

9Wawancara dengan staf KFCP. Maret 2013. Kapuas.
10Ibid.

Awalnya, sebagaimana kebiasaan, informasi mengenai Musdes atau pertemuan desa hanya disampaikan kepada 
perwakilan RT/RW/dusun, dan  tidak tersampaikan kepada semua kelompok warga. Namun di beberapa desa, 
sebagian warga mengatakan bahwa mereka akan merasa lebih dihargai jika undangan diajukan secara tertulis dimana 
nama mereka tercantum di dalamnya. Sebagian lagi merasa udangan lisan sudah mencukupi. Sebagian lainnya tidak 
keberatan dengan undangan melalui pengumuman di masjid/gereja atau tulisan yang ditempel di warung. Oleh 
karena itu, KFCP berupaya untuk mengundang warga dalam beberapa cara. Variasi penyebaran udangan yang pernah 
dilakukan oleh KFCP diantaranya10:

• Menyebarluaskan undangan tertulis ke rumah-rumah warga melalui ketua RT atau ketua dusun untuk diserahkan 
kepada warga lainnya. 
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• Mendatangi beberapa rumah warga untuk memberitahukan adanya Musdes. 

• Menempelkan undangan pada papan pengumuman desa atau warung. 

• Mengumumkan undangan melalui masjid/gereja. 

• Membantu penyediaan transportasi, seperti perahu, bagi warga yang tinggal di dusun yang jauh dari lokasi 
pertemuan. 

Selain melalui undangan yang bervariasi tersebut, KFCP juga melakukan pendekatan informal kepada kelompok-
kelompok tersebut di atas, untuk menjelaskan pentingnya kehadiran mereka. KFCP juga mendorong TPK/TP dan 
pemangku desa lainnya untuk lebih pro aktif mengajak mereka terlibat dalam kegiatan.  

Menurut sebagian dari warga desa, mereka merasa segan untuk mengeluarkan pendapat di depan umum. Oleh karena 
itu, KFCP dan TPK/TP berupaya untuk menampung pendapat mereka mengenai program KFCP melalui pertemuan 
dalam kelompok kecil, khususnya dengan kelompok perempuan dan kelompok rentan. Melalui cara ini, mereka lebih 
berani mengeluarkan pendapat.  

Pada saat dilakukan evaluasi program di tahun 2012, ditemukan beberapa responden perempuan yang menyatakan 
bahwa meskipun secara umum mereka menyatakan keterlibatan mereka dalam politik desa dan proses pengambilan 
keputusan rendah, namun beberapa dari mereka mengatakan bahwa fasilitasi KFCP dalam proses perencanaan 
pembangunan desa (RPJM-Desa) merupakan contoh positif bagi partisipasi perempuan dalam perencanaan dan 
pengambilan keputusan di desa11.. Partisipasi perempuan dalam proses tersebut merupakan hal yang penting, 
khususnya dalam mengujicobakan pengaruh mekanisme pembayaran dalam alokasi manfaat program KFCP. 
Kedepannya, mekanisme pembayaran tersebut dapat menjadi pelajaran dalam pembiayaan program yang ada di desa. 
Salah satu responden perempuan mengatakan:

Kami memiliki pengalaman yang baik dan positif selama musrenbangdes. Mereka 
mengadakan diskusi terpisah bagi perempuan dan laki-laki sebelum keputusan dibuat. 

Kelompok perempuan berdiskusi terlebih dahulu, lalu kami mempresentasikan harapan-
harapan kami sebelum keputusan dibuat. Kami menyarankan KFCP melakukan hal seperti 

ini lagi saat akan membuat keputusan.

 – FGD dengan responden perempuan di Kalumpang12. 

Pembelajaran Kunci:

1. Sosialisasi, konsultasi dan negosiasi dilakukan kepada seluruh kelompok warga desa melalui beberapa 
cara (formal dan informal). Cara-cara tersebut dimaksudkan agar informasi mengenai kegiatan REDD+ 
seperti pembebasan dalam rangka reforestasi pembibitan, dan penanaman diketahui oleh lebih banyak 
warga, sehingga mereka dapat:  memperoleh informasi detil, menyatakan keberatan, saran atau 
masukan, menanyakan hal yang belum jelas atau belum dipahami, menegosiasikan, dan memutuskan 
keterlibatannya dalam kegiatan.

11FGD dengan responden perempuan (partisipan dan non paritisipan) di Desa K, 2012.
12FGD dengan responden perempuan (partisipan dan non paritisipan) di Desa Kalumpang. Juni 2012.
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2. Pertemuan dalam kelompok kecil yang diikuti oleh berbagai kelompok warga di desa perlu dilakukan 
sebelum Musdes, karena tidak semua warga dapat menghadiri Musdes. Tetapi, hal ini tergantung 
dari kebiasaaan di desa, apakah warga terbiasa megikuti pertemuan desa atau tidak. Di beberapa 
desa, pengambilan keputusan mungkin dipertimbangkan oleh para pemangku desa, mengingat akan 
diperlukan tambahan tenaga dan waktu untuk mendorong warga terlibat dalam proses pengambilan 
keputusan secara keseluruhan.

3. Berbagai pendekatan perlu terus menerus diperbaiki guna melibatkan kelompok perempuan dan 
kelompok rentan. Meskipun hal ini memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, tetapi perlu 
dilakukan agar mereka memperoleh kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan dan 
memperoleh manfaat dari keterlibatan tersebut.

4. Lokasi dan luasan lahan untuk reforestasi ditentukan oleh desa, bukan KFCP, karena penentuan tersebut 
merupakan hak desa dan sesuai dengan prinsip kemandirian desa. Selain itu, penentuan lahan oleh 
desa juga dilakukan untuk menghindari ketegangan yang mungkin timbul yang berkaitan dengan 
lahan. Apalagi jika kegiatan tersebut dilakukan dengan mengakomodasi kearifan lokal dan mendorong 
prinsip ‘learning by doing’. Oleh karena itu, jika REDD+ dijalankan secara luas di Indonesia, warga 
desa, perlu memiliki kesiapan, pengetahuan dan keterampilan untuk menentukan keterlibatan dalam 
program, dan mengelolanya secara mandiri.  

5. KFCP menggunakan indikator proksi dalam mengukur kinerja untuk melakukan pembayaran. 
Pembayaran dimaksudkan untuk mendanai kegiatan uji coba REDD+. Selain itu, pembayaran juga 
dilakukan untuk menyiapkan warga agar memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
REDD+ lainnya. Kedepannya, pendekatan dalam hal pembayaran kolektif berbasis outcome akan 
semakin berkembang. Merubah warga untuk terbiasa dengan mekanisme pembayaran tersebut 
merupakan proses belajar yang tidak mudah, khususnya bila mereka terbiasa menerima pembayaran 
sebelum kegiatan dilakukan atau melihat pembayaran sebagai upah tenaga kerja.  Sebagaimana 
dipahami, di wilayah yang kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya terbatas, warga akan 
lebih mempertimbangkan jumlah manfaat yang diterima oleh perorangan berdasarkan usaha yang 
dikeluarkannya, dibandingkan dengan apa yang diterima oleh desa.  Meskipun pembayaran diberikan 
kepada desa, warga memilih untuk membagi manfaat berdasarkan upaya yang dikeluarkan oleh 
masing-masing Kepala Keluarga (KK) yang terlibat dalam kegiatan. Pembelajaran kunci dari kasus 
ini adalah akan menjadi sebuah tantangan untuk merubah perilaku yang berbasis individu menjadi 
kolektif. Kebingungan akan muncul diantara warga mengenai apakah pembayaran akan diperuntukkan 
bagi seluruh kegiatan (sebagian pembayaran banyak yang ditujukan untuk kolektif, seperti pengadaan 
pupuk, pembangunan persemaian, dan sebagainya), ataukah untuk dibagikan diantara KK berdasarkan 
besaran kontribusi masing-masing.  
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Selain itu, dinyatakan pula 
bahwa selama melakukan 
release, diperoleh informasi 
mengenai jenis-jenis spesies 

yang tumbuh secara alami di area 
yang telah terdegradasi. Biaya dan 

Release atau pembebasan pohon 
yang dikehendaki hidup dari 

pohon pengganggu adalah salah 
satu jenis kegiatan reforestasi 
yang tidak memerlukan biaya 

yang besar. Bahkan, saat release 
dilakukan, ditemukan berbagai 

semai/anakan alamiah yang 
tumbuh secara alami.

-Staf KFCP-

Release merupakan salah satu intervensi reforestasi dengan biaya lebih kecil, 

bila dibandingkan dengan penanaman (baik dengan menggunakan bibit 

 disemai oleh desa, maupun yang disediakan oleh pihak ketiga). 

penemuan spesies pohon tersebut 
merupakan beberapa pembelajaran 
yang diperoleh selama proses 
pelaksanaan release. Release hanya 
dilakukan di satu desa di area seluas 
59 hektar persegi di wilayah kerja 

KFCP. Hal ini dilakukan karena release 
dimaksudkan sebagai percontohan 
dalam skala kecil. Untuk lebih 
jelasnya, proses pelaksanaan release 
dan pembelajarannya diuraikan di 
bawah ini. 

Kegiatan  release sepenuhnya dikelola oleh TPK dan diawasi oleh TP. Kedua tim tersebut berperan sebagai tim 
pengelola yang mewakili desa, sementara KFCP bertindak sebagai pendamping diantaranya untuk memberikan arahan 
teknis melalui simulasi dan asistensi teknis dilapangan.  

3.1 Proses Release

Release atau 
pembebasan
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Penataan lahan

Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan, lahan yang akan dilakukan pembebasan dibagi secara berimbang sesuai 
dengan jumlah kelompok warga yang terbentuk. Pada lahan tersebut dibuat petak-petak seluas 20x20 m, kemudian 
petak tersebut ditandai dengan patok untuk membedakan area kerja masing-masing kelompok. Penataan lahan 
dilakukan bersama-sama oleh KFCP dan TPK/TP dengan menggunakan bantuan GPS (Global Positioning System), 
agar pembagian petak-petak lahan untuk kelompok dapat dibuat setepat mungkin.

Selain sosialisasi dan konsultasi yang telah dijelaskan pada Bab 1, TPK/TP melakukan beberapa persiapan seperti 
pembentukan kelompok dan simulasi release. Setelah itu, dilakukan penataan dan pembersihan lahan. Untuk lebih 
jelasnya, beberapa kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut13: 

Persiapan

Membentuk kelompok kerja

Warga yang terdaftar mengikuti release dikoordinasikan oleh TPK ke dalam beberapa kelompok kecil yang 
beranggotakan 3-5 orang. Pengelompokan disesuaikan dengan permintaan warga yang sebagian besar 
memilih berkelompok berdasarkan kedekatan hubungan keluarga. 

Simulasi

Setelah kelompok-kelompok kerja terbentuk, KFCP bersama dengan kelompok-kelompok tersebut dan TPK/
TP melakukan simulasi pelaksanan kegiatan pembebasan. Simulasi dilakukan agar warga memahami praktik 
pengerjaan pembebasan, seperti teknik pembersihan lahan dari gulma.  

Pengerjaan pembebasan 

Pembebasan dilakukan dalam 
satu fase selama 10 hari, dan 
melibatkan  35 orang warga  untuk 
lahan seluas 59 ha. Pada umumnya, 
keikutsertaan warga dalam kegiatan 
KFCP didaftarkan atas nama KK 
untuk memudahkan desa dalam 
pendistribusian pembayaran, 
tetapi pada saat pengerjaannya, 
bisa diwakilkan atau bahkan 
mengikutsertakan salah satu anggota 
keluarga lain yang telah dewasa. 
Demikian pula pada saat pelaksanaan 
kegiatan pembebasan, sebagian dari 
KK14 terdaftar mengikutsertakan 
anggota keluarga lainnya (istri, 

atau anak/keponakan yang sudah 
dewasa), sehingga total warga yang 
terlibat sebanyak 61 orang. Oleh 
karena itu,  jumlah keikutsertaan 
warga yang sebenarnya mungkin  
bisa lebih besar dari jumlah tercatat. 
Sebagai pembelajaran bagi program 
REDD+ lainnya, penting untuk 
mengakomodir pola pembagian 
kerja tersebut, sebagai bagian dari 
integrasi pengelolaan program 
dengan kebiasaan lokal. Warga 
desa dapat mengetahui cara terbaik 
untuk mendistribusikan manfaat 
diantara mereka, dimana mereka 
membagikannya berdasarkan 

peserta yang berpartisipasi, 
bukan berdasarkan yang terdaftar. 
Pencatatan partisipasi warga atas 
nama KK dimaksudkan untuk 
mempermudah monitoring sehingga 
dapat diketahui besaran warga 
yang menerima manfaat dari 
penyelengaraan KFCP.

Teknik pengerjaan pembebasan 
terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:  
penataan lahan, pembersihan lahan, 
dan pencatatan jenis vegetasi yang 
ditemukan selama lahan dibersihkan. 
Secara ringkas, ketiga proses tersebut 
dijelaskan sebagai berikut15:

13Wawancara dengan staf KFCP. Juni 2013. Kapuas.
14KK adalah daftar keluarga yang tercatat secara resmi di desa.
15Wawancara dengan staf KFCP. Juni 2013. Kapuas.
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Pembersihan lahan 

Setelah lahan tertata, setiap kelompok bekerja dalam satu petak. Dalam satu kelompok, 2-3 orang diantaranya 
mencari semai dan membersihkan lahan dari gulma (pakis-pakisan atau paku-pakuan). 

Pencatatan semai/anakan alamiah yang ditemukan 

Bersamaan dengan pembersihan lahan, 1-2 orang lainnya mencatat jenis semai alamiah yang ditemukan 
(varietas dan perkiraan tinggi rata-rata). Satu orang mengukur tinggi rata-rata semai alamiah yang ditemukan, 
satu orang lagi mencatat tinggi rata-rata semai tersebut. Pencatatan tinggi semai alamiah dilakukan untuk:

a) Mengetahui jumlah kerapatan semai alamiah per hektar.

b) Jumlah dan jenis tanaman yang ditemukan.

c) Mengetahui penyebaran tanaman yang ditemukan.

Informasi yang tercatat tersebut dapat digunakan untuk perencanaan kedepan, misalnya dalam menghitung 
kerapatan semai alamiah dan membantu penyebaran semai alamiah agar merata. Berdasarkan laporan dari 
lapangan, ditemukan sekitar 46 jenis semai alamiah (Lampiran 1). Penemuan ini dapat digunakan sebagai 
masukan untuk memperkirakan dominasi dan keragaman spesies tanaman di lahan tersebut. 

Sepanjang pelaksanaan pembebasan, 
KFCP dan TPK mendampingi warga 
untuk memonitor pengerjaan agar 
sesuai dengan teknik pembersihan 
lahan yang telah disimulasikan. 
Selama proses pelaksanaan, dari 

mulai simulasi hingga pengerjaannya, 
baik teknis maupun non teknis, 
tidak ditemukan tantangan yang 
signifikan. Hal ini dikarenakan 
seluruh warga yang terlibat dalam 
kegiatan pembebasan pernah ikut 

kegiatan penanaman, dimana mereka 
sudah beberapa kali bekerja dalam 
kelompok dan melakukan teknik 
pembersihan lahan. 

Pembelajaran Kunci:

1. Pengelompokan warga ke dalam kelompok-kelompok untuk pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan 
oleh warga sendiri, karena mereka lebih mengetahui dengan siapa mereka dapat bekerjasama dalam 
kelompok, sehingga kerja kelompok diharapkan dapat berjalan dengan lebih optimal. 

2. Simulasi kegiatan perlu dilakukan karena dapat membantu warga belajar teknik-teknik release, 
sehingga pada saat pengerjaan di lapangan kesalahan teknis dapat dikurangi.

3. Penggunaan GPS dapat membantu penataan lahan agar batas petak-petak pada lahan dapat dibuat 
seakurat mungkin. Kegiatan reforestasi yang berulang (seperti penanaman yang dilakukan dalam tiga 
periode), telah membiasakan warga dengan beberapa teknik reforestasi seperti pembersihan lahan, 
sehingga pada saat release dilakukan, warga tidak menemukan kesulitan yang berarti.
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Lebih mudah bagi kami mengelola 
persemaian kalau dalam kelompok 
jumlah anggotanya tidak banyak, 

lebih mudah menyuruh untuk 
kerja dan memelihara bibit. Dulu 

(sebelum KFCP), pernah ada 
program pembibitan desa, banyak 
yang tidak kerja tapi tetap dapat 
upah, ini yang bikin warga yang 

rajin marah.

-Ketua Kelompok Pembibitan-

SELAIN TEKNIK PEMBIBITAN, pengelolaan kegiatan dan 

sistem pembayaran merupakan salah satu pembelajaran penting 

dalam pembibitan dan kegiatan reforestasi lainnya. 

Pernyataan sebagaimana yang  
tertulis pada kutipan di atas  
menunjukkan bahwa warga 
mempunyai pilihan dalam 

mengelola pembibitan sesuai dengan 
preferensinya (kebiasaan, kapasitas 
dan kemauannya). Mereka memilih 
melakukannya dalam kelompok kecil, 
untuk memudahkan pembagian 
tugas, sehingga pembayaran dapat 
dibagikan seadil mungkin –menurut 
standar warga– sesuai dengan tenaga 
yang diberikan oleh tiap-tiap anggota 
kelompok. 

Pembibitan merupakan bagian 
dari salah satu kegiatan reforestasi 
(artificial reforestation), yaitu 
penanaman kembali lahan atau 
kawasan hutan yang terdegradasi. 
Sebelum penanaman dilakukan, 
diperlukan sejumlah besar bibit 
untuk ditanam di areal reforestasi 
yang telah ditentukan oleh desa, 
sesuai dengan program dan 
anggaran yang telah disediakan. 
Guna mendukung transfer atau 
alih pengetahuan kepada desa, 
KFCP mendorong penyediaan bibit 

oleh desa. Pembibitan dilakukan di 
seluruh desa di wilayah KFCP untuk 
meningkatkan kesempatan dan 
kemampuan desa terlibat dalam 
kegiatan reforestasi berdasarkan 
prinsip berbagi manfaat, tidak hanya 
terbatas pada desa yang paling dekat 
dengan daerah yang terdegradasi, 
yaitu desa yang berlokasi di bagian 
selatan daerah KFCP di Blok A. 

Pembibitan dilaksanakan pada 
dua periode, yaitu tahun 2011-
12 dan 2012-13, di tujuh desa16 

yang ada di wilayah kerja KFCP. 

PEMBIBITAN

16Sejak tahun 2013, tujuh desa tersebut dimekarkan menjadi sembilan.
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Sebelum dilakukan dalam skala 
besar di ketujuh desa tersebut, 
KFCP melakukan uji coba terlebih 
dahulu. Uji coba dimaksudkan 
untuk mengetahui kapasitas warga 
dalam melakukan pembibitan dan 
mengidentifikasi kegiatan yang 

masih baru bagi mereka sehingga 
mereka perlu upaya untuk terbiasa 
dengannya. Hal ini perlu dilakukan 
agar pada saat pembibitan dalam 
skala besar, target jumlah bibit yang 
akan diproduksi dapat disesuaikan 
dengan kapasitas warga dengan 

mengedepankan kualitas. Untuk 
lebih jelasnya, dalam bab ini, akan 
dibahas mengenai teknik pembibitan 
dan tingkat produksi bibit. 

4.1 Lokasi Pembibitan

Pada kegiatan pembibitan skala 
kecil, KFCP merancang satu lokasi 
persemaian bibit untuk satu 
desa. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengefisiensikan biaya pembibitan. 
Namun di beberapa desa, sebagian 
warga keberatan dengan lokasi yang 
terpusat tersebut, khususnya bagi 
desa yang memiliki banyak unit 
permukiman dengan jarak yang 
berjauhan. Oleh karena, itu tiap-tiap 
desa dan kelompok di dalamnya 
membuat lokasi persemaian di 

tempat yang berbeda-beda di 
dalam desa. Di desa lainnya, warga 
menginginkan agar lokasi persemaian 
terletak dekat dengan rumahnya 
agar tersedia cukup waktu untuk 
mengawasi dan merawat bibit. Ada 
pula desa yang membuat lokasi 
persemaian di satu hamparan. Di 
sebagian desa lainnya bahkan ada 
beberapa kelompok yang memiliki 
lokasi persemaian sendiri namun 
pengelolaannya dilakukan secara 
bersama-sama. Kondisi seperti ini  

terjadi pula pada pembibitan skala 
besar dan telah menjadi keputusan 
musyawarah desa untuk membangun 
lokasi pembibitan dengan 
pertimbangan tersebut. Melalui 
kesepakatan seperti itu maka jumlah 
lokasi persemaian telah meningkat, 
yaitu dari rencana awal sebanyak 
tujuh lokasi menjadi 35 persemaian 
dengan total 54 sub-persemaian di 
ketujuh desa17. 

4.2 Proses Pembibitan

Setelah dilakukan sosialisasi, konsultasi dan negosiasi maka TPK/TP dan KFCP melaksanakan persiapan pembibitan 
yaitu meliputi: survei kelimpahan bibit, pembentukan kelompok dan pelatihan. Untuk lebih jelasnya, kegiatan-kegiatan 
tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini18:

17Wawancara dengan staf KFCP. Maret 2013. Kapuas.
18Ibid.
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Berdasarkan jenis-jenis tanaman pada tabel 2, KFCP dan desa melakukan survei ketersediaan (kelimpahan) semai 
alamiah, dan memetakan lokasi-lokasi yang berpotensi menghasilkan bibit. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan 
staf Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kapuas, BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Kahayan, 
TPK/TP, Pemerintah Desa, Mantir Adat serta warga desa lainnya. Pelibatan badan dan dinas pemerintah dilakukan 
untuk memperoleh pendapat ahli dari pihak yang mengetahui vegetasi tanaman yang disurvei. Selain itu, salah 
satu alasan pelibatan pemerintahan desa dan kelembagaan adat adalah untuk menghindari timbulnya pendapat 
diantara warga desa bahwa survei dilakukan untuk mengubah status dan kepemilikan lahan desa. Di sebagian besar 
desa, kegiatan-kegiatan survei yang melibatkan lahan cukup sensitif sehingga dapat menimbulkan anggapan adanya 
pengubahan status dan kepemilikan lahan tersebut.

Penyusunan panduan pembibitan

Bersamaan dengan diadakannya survei kelimpahan, KFCP menyusun panduan pembibitan serta panduan-panduan 
terkait lainnya dengan bantuan teknis dari konsultan luar. Panduan ini digunakan oleh warga desa dalam melakukan 
pembibitan. Setelah panduan tersusun dan kelompok pembibitan terbentuk, KFCP melatih TPK/TP dan warga desa 

Survei kelimpahan bibit

Berdasarkan hasil riset silvikultur telah ditemukan sekitar 150 spesies tanaman yang cocok dan dapat dikembangkan 
sesuai dengan kondisi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Namun demikian, dari  sejumlah  species tersebut, yang 
dapat direkomendasikan hanya sekitar 19 jenis spesies tanaman. Spesies tanaman tersebut dipilih karena memiliki 
daya hidup lebih tinggi. Oleh karena itu, KFCP dan desa sepakat untuk melakukan persemaian bibit dari spesies 
tersebut sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Nama Lokal Nama Latin Nama Lokal Nama Latin Nama Lokal Nama Latin

Balangeran/ 
Kahui 

(Dipterocarpaceae) 
Shorea balangeran 
(Korth.) Burck.

Tatumbu Merah (Olaceae) Chionanthus sp. Jambu 
Burung 

(Myrtaceae) 
Syzygium sp. 1

Kambasira (Aquifoliaceae) Ilex 
cymosa Blume. Hangkang (Sapotaceae) Palaquium 

leiocarpum Boerl. Mahadingan 
(Callophylaceae) 
Calophyllum 
lanigerum

Lampuda (Myrtaceae) Syzygium sp. Kambalitan (Annonaceae) Mezzetia 
umbelatta Rembangun (Rutaceae) Melicope 

lunu -ankeda

Karanji (Rubiaceae) Ixora 
havilandii Kayu Sasapat (Burseraceae) Santiria 

laevigata Mahawai 

Tatumbu 
Putih

(Myrtaceae) Syzygium 
sp.1 Ehang Pulut (Ebenaceae) Diospyros 

areolata Pulai

Kuluk Kampit Bintan
(Chrysobalanaceae) 
Licania splendens (Korth.) 
Prance

Rambai 
Hutan / 
Hampuak

(Phyllanthaceae) 
Baccaurea bracteata Mull.
Arg. 

Madang 
Marakuwung/ 
Tagula

(Lauraceae) Litsea sp.

Tabel 2. Jenis Spesies Tanaman untuk Pembibitan

Sumber: Data dan Dokumen KFCP
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Keempat tahapan tersebut tidak 
seluruhnya dilakukan dua kali (pada 
saat uji coba dan pada penanaman 
skala besar). Survei kelimpahan bibit 
hanya dilakukan satu kali sebelum 
uji coba, demikian pula dengan 
penyusunan panduan pembibitan. 
Pembentukan kelompok dan 
pelatihan dilakukan baik pada saat uji 

coba maupun saat penanaman skala 
besar. Tidak terdapat perbedaan 
strategi yang signifikan dalam 
melakukan dua kegiatan tersebut. 
Pada saat penanaman skala besar, 
cara pembentukan kelompok yang 
dilakukan secara mandiri oleh warga 
kembali diterapkan, karena menurut 
sebagian warga, melalui cara ini 

mereka lebih mudah bekerjasama. 
Demikian pula dengan pelatihan, 
digunakan metode dan materi 
pelatihan yang sama. Menurut 
staf KFCP, pelatihan memberikan 
kesempatan bagi warga untuk 
mempelajari teknik pembibitan 
sebelum kegiatan tersebut dimulai.

sesuai dengan panduan tersebut. Agar panduan pembibitan dapat dipahami dengan baik, maka panduan pembibitan 
dibagikan kepada tiap-tiap kelompok untuk dijadikan sebagai petunjuk pelaksanaan. 

Pembentukan kelompok 

Pembibitan dilakukan oleh warga desa yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil (10-20 orang) dan diketuai oleh 
satu orang. Sesuai dengan pilihan warga, sebagian besar kelompok dibentuk berdasarkan kedekatan tempat tinggal 
dan hubungan keluarga. Sebagian dari ketua kelompok tersebut adalah perempuan. Menurut pendapat dari beberapa 
warga perempuan, lokasi pembibitan yang dekat dengan rumah memungkinkan mereka untuk terlibat lebih banyak 
dalam kegiatan, karena mereka dapat melakukan pembibitan tanpa banyak meninggalkan kegiatan rumah tangga.

Pelatihan teknik pembibitan 

Materi pelatihan diberikan baik dalam bentuk teori maupun praktik lapangan. Melalui praktik lapangan, peserta dapat 
mengetahui tentang teknik pembibitan, sehingga pada saat pembibitan berlangsung, kekeliruan teknis dapat dikurangi. 
Sebagai bagian dari pelatihan, dilakukan juga pendampingan persiapan pembibitan dan pembuatan lokasi persemaian 
seperti membuat model konstruksi persemaian, menentukan luasan persemaian sesuai jumlah bibit. Dalam proses 
pendampingan ini, Tim Reforestasi KFCP juga melakukan kajian terhadap kondisi lapangan serta menjadikannya 
sebagai masukan untuk meninjau dan memperbaiki panduan yang telah disusun sebelumnya. 

Selama pelatihan berlangsung, kendala yang muncul adalah kesulitan peserta untuk mengikuti cara-cara pembibitan 
yang sesuai dengan teknik yang tepat, karena tidak semua warga terbiasa melakukan pembibitan. Keterampilan 
warga dalam melakukan pembibitan semakin meningkat setelah mereka terjun langsung dalam pembibitan. Selain 
itu, muncul juga tantangan dalam penggunaan kayu untuk pembangunan persemaian. Salah satu persyaratan yang 
diterapkan secara ketat dalam membuat persemaian adalah harus menggunakan kayu legal, dan tidak memperolehnya 
dengan menebang kayu di hutan. Awalnya, sebagian warga keberatan dengan persyaratan tersebut. Tetapi, melalui 
diskusi yang intensif, warga bersedia untuk menggunakan bahan campuran bambu dan batang kelapa, sehingga 
penggunaan kayu tidak banyak dan dibatasi di bawah 5 meter kubik.  
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4.3 Teknik Pembibitan

Kelompok-kelompok pembibitan melakukan teknik pembibitan berdasarkan acuan yang terdapat pada protokol 
pembibitan. Teknik tersebut meliputi19:

• Pembangunan persemaian bibit
Sebelum dilakukan pembibitan, terlebih dahulu tiap-tiap kelompok membangun tempat persemaian bibit. 
Persemaian ini digunakan untuk pengembang-biakan dan pemeliharaan bibit yang berasal dari anakan (vegetatif) 
sampai bibit siap untuk ditanam.

• Pengambilan bibit
Bibit dapat diambil dari cabutan atau anakan alami (wildling), atau dari biji. Untuk kegiatan  ini, warga desa 
mengambil anakan alami dari areal hutan. Proses pengambilan anakan ini meliputi pencabutan anakan, 
pengepakan atau pengemasan, serta pengangkutan ke lokasi persemaian bibit. 

• Penyiapan media
Persiapan media adalah kegiatan menyediakan bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksi bibit. Bahan 
yang digunakan untuk tempat tumbuh bibit, diantaranya berupa tanah gambut yang dicampur dengan pasir keras 
dan serbuk gergaji untuk meningkatkan porositas tanah sebagai media tanam. Tanah gambut berfungsi untuk 
memberi nutrisi pada bibit, pasir dapat membantu agar air mengalir lancar, sedangkan serbuk gergaji membantu 
media menjadi lebih ringan dan menyediakan lebih banyak rongga/pori sehingga oksigen bisa masuk ke dalam 
media.

• Pemeliharaan bibit di persemaian
Pemeliharaan bibit merupakan kegiatan yang dilakukan setelah bibit ditempatkan pada bak persemaian, hingga 
bibit siap untuk ditanam. Salah satu caranya adalah dengan melakukan aklimatisasi bibit (mengurangi naungan 
pohon agar sinar matahari menjangkau bibit dalam intensitas yang cukup, sehingga daya hidup bibit tinggi), 
pemupukan dan penyiraman yang teratur. 

• Pengangkutan bibit
Saat bibit di persemaian telah memenuhi syarat penanaman, bibit perlu dipindahkan ke lokasi tanam. Syaratnya, 
tinggi bibit telah mencapai 30 cm, jumlah daun sebanyak lima helai, bibit sehat dan tidak terkena hama penyakit. 
Untuk mengangkut bibit, bibit dimasukkan kedalam keranjang (jumlah disesuaikan dengan ukuran keranjang), dan 
kemudian bibit diangkut ke alat transportasi menuju lokasi transit. Untuk sementara waktu, bibit didiamkan di 
lokasi transit agar bibit dapat beristirahat dan terhindar dari stres. Pada umumnya, pemindahan dilakukan secara 
berkelompok atau sendiri-sendiri. Pemindahan berkelompok dilakukan untuk mengurangi biaya penggantian bibit 
yang mati selama proses pengangkutan. Sedangkan jika pemindahan dilakukan secara sendiri-sendiri, maka biaya 
tersebut ditanggung oleh orang yang bersangkutan.

Guna memastikan kelompok-
kelompok pembibitan menerapkan 
teknik pembibitan yang baik 
dan benar, KFCP memberikan 
asistensi teknis selama pembibitan 

berlangsung. Untuk menilai hasil 
pembibitan, KFCP melakukan 
verifikasi teknis. Lebih jelasnya, 
asistensi dan verifikasi teknis akan 
dijelaskan pada bagian selanjutnya,  

termasuk penjelasan mengenai 
kendala yang ditemui pada saat 
pembibitan uji coba dan skala besar. 

19Wawancara dengan staf KFCP. Maret 2013. Kapuas.
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Staf KFCP adalah pihak utama 
yang berperan dalam asistensi dan 
verifikasi teknis, dengan dibantu 
oleh TPK/TP. Hal ini dilakukan 
karena tugas utama TPK adalah 
mengelola kegiatan, sedangkan TP 
mengawasinya20. Verifikasi teknis 
digunakan sebagai dasar pembayaran 
(basis of payment) pada kegiatan 
reforestasi. Selain dari verifikasi 
teknis, juga diterapkan verifikasi 
sosial dan tata kelola yang harus 
dipenuhi oleh desa dalam seluruh 
kegiatan reforestasi21. 

4.4 Asistensi dan Verifikasi Teknis

Sebagian warga menyatakan bahwa bibit tidak perlu dipupuk untuk tumbuh, 
karena akan tumbuh sendiri…sebagian dari warga ini enggan mengikuti teknik 

pembibitan yang disarankan, mereka tidak mau memupuk bibit… namun setelah 
diperlihatkan perbedaan pertumbuhan bibit yang dipupuk dan yang tidak, 

barulah mereka mau memupuk bibit.

 (Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas).

Asistensi teknis dilakukan melalui 
monitoring yang dilakukan secara 
berkala dan intensif. Staf lapangan 
KFCP ditempatkan di tiap-tiap 
desa untuk membantu warga 
agar pembibitan berjalan sesuai 
dengan teknik yang tepat. Meskipun 
asistensi telah diberikan seintensif 
mungkin, namun beberapa masalah 
masih saja muncul, baik pada saat 
pembibitan uji coba maupun skala 
besar. Berdasarkan pengalaman KFCP, 
pada sebagian besar kasus, asistensi 
perlu dilakukan lebih intensif 

dengan menjangkau kelompok per 
kelompok pembibitan, walaupun 
konsekuensinya diperlukan jumlah 
staf yang lebih banyak. Selain 
itu, mereka juga berpendapat 
bahwa sebagian besar warga tidak 
akan langsung mengikuti teknik 
pembibitan yang disarankan, kecuali 
mereka telah melihat hasilnya 
dimana teknik tersebut berhasil 
dengan baik22.

Secara ringkas, berikut ini adalah jenis-jenis tantangan yang dihadapi pada saat proses pembibitan berlangsung, baik 
pada tahap uji coba maupun pembibitan skala besar, diantaranya (KFCP, 2011-2013):

Teknik pembibitan

a) Penyiraman: penyiraman tidak selalu dilakukan tepat waktu, sebagian warga terlalu sering menyiram sebagian lagi 
jarang. Jika bibit kekurangan air, maka pertumbuhannya akan terhambat. Sedangkan jika kelebihan air, bibit akan 
busuk. Namun, melalui pendampingan yang intensif, teknik penyiraman semakin membaik.

b) Pemupukan: Beberapa warga tidak mau memupuk karena belum percaya pupuk dapat mempercepat 
pertumbuhan, meskipun pupuk yang digunakan adalah pupuk organik. Setelah KFCP mengadakan pelatihan, dan 
warga dapat melihat pesatnya pertumbuhan bibit yang dipupuk, barulah warga mau menggunakan pupuk. 

c) Pemotongan akar: Sebelum ditanam, akar bibit seharusnya dipotong. Sebagian besar warga mengetahui 
pentingnya pemotongan akar untuk meningkatkan pertumbuhan. Tetapi, sebagian lagi tidak sehingga akar bibit 
tidak dirawat dan dipotong sesuai dengan teknik yang tepat. Setelah dilakukan asistensi secara terus menerus, 
pemotongan akar dapat dilakukan dengan lebih baik.

20Wawancara dengan staf KFCP. Maret 2013. Kapuas.
21Informasi mengenai pelaksanaan verifikasi sosial dan tata kelola dapat dilihat pada Pembelajaran Praktis: Penerapan Sosial Safeguards di Lapangan.

22Wawancara dengan staf KFCP (2013), Op.Cit.
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d) Tinggi bibit: Di awal pembibitan, beberapa warga memahami bahwa syarat tumbuh bibit harus lebih dari 30 cm 
agar dapat dilakukan pembayaran, Jika tinggi bibit kurang dari ukuran tersebut, kemungkinan besar bibit akan mati 
saat ditanam. Menyikapi persyaratan ini, sebagian kecil warga ada yang memotong bibit yang tumbuh melebihi 
30 cm, sehingga ukurannya sesuai persyaratan. Konsekuensi dari tindakan tersebut, kualitas dan daya hidup bibit 
berkurang. Mengantisipasi hal tersebut, KFCP membantu warga desa untuk menyemai sejumlah tambahan bibit 
yang akan digunakan sebagai cadangan untuk menggantikan bibit yang tidak sesuai kriteria. 

e) Aklimatisasi: Aklimatisasi sangat penting dilakukan pada bulan terakhir proses pembibitan. Pengurangan naungan 
perlu dilakukan secara bertahap yaitu 25%, 50% dan 100%. Pada mulanya, tidak semua warga mau melakukan 
hal tersebut karena mereka menganggapnya tidak penting. Pada awal pembibitan, banyak warga yang menolak, 
namun setelah dilakukan pendampingan lebih lanjut, dan ditunjukkan kepada mereka hasil bibit yang diberi 
naungan dan yang tidak, barulah warga mau menggunakan naungan.

f) Pengangkutan bibit ke lokasi tanam
•	 Berdasarkan pengalaman dari pembibitan uji coba, bibit yang diangkut dengan menggunakan kantong plastik 

telah menyebabkan akar dan batang bibit patah karena terhimpit kantong plastik. Untuk mengatasinya, 
kantong plastik diganti dengan keranjang agar penempatan bibit lebih kompak sehingga tidak mudah rusak 
seperti patah akar dan stres atau tertekan. Tetapi di beberapa desa, sebagian warga masih menggunakan 
kantong plastik dengan alasan kepraktisan. Pada pembibitan skala besar, kerusakan bibit karena 
pengangkutan sudah dapat dikurangi melalui praktik dan pendampingan yang terus menerus.

•	 Pada saat pengangkutan bibit, plastik bekas membungkus bibit dibuang ke kanal sehingga mengotori kanal. 
Mengetahui hal tersebut, KFCP mengajak warga untuk mengumpulkan plastik dan membuangnya pada satu 
tempat (area pembuangan sampah) untuk kemudian segera bisa dimusnahkan.

Kerjasama kelompok

Pada awalnya, di sebagian desa ditemukan kelompok yang belum bekerjasama dengan baik, diantaranya dalam hal:

a) Pengaturan jadwal penyiraman dan pemupukan: Alat serta bahan penyiraman dan pemupukan diberikan per 
kelompok, sehingga mereka harus membuat jadwal dan bergiliran untuk menggunakannya. Kenyataannya, jadwal 
belum diikuti dengan baik sehingga penyiraman dan pemupukan belum dapat dilakukan tepat waktu. Masalah 
tersebut dapat diatasi dan secara perlahan metode pemupukan dan penyiraman dapat diperbaiki untuk kegiatan 
berikutnya. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya pengalaman warga dalam pemeliharaan persemaian.

b) Pengambilan semai alami: Sebagian warga mengambil anakan alami secara sendiri-sendiri, sehingga pengeluaran 
biaya transportasi menjadi tinggi karena lokasi pengambilan yang jauh. Jika mereka melakukannya secara 
berkelompok, maka biaya akan lebih kecil karena biaya transportasi ditanggung oleh kelompok. Mengatasi hal 
tersebut, KFCP dan TPK/TP mengadakan diskusi dengan ketua maupun anggota kelompok untuk mendorong 
kerjasama kelompok yang lebih efisien. Namun demikian, diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk membangun 
kekompakan kelompok, sedangkan pembibitan sendiri hanya berlangsung beberapa bulan pada setiap periodenya.

Meskipun telah dilakukan diskusi dengan anggota dan ketua kelompok, namun hingga sampai ke kegiatan 
pembibitan yang berskala cukup besar, baru sebagian kecil kelompok yang mau bekerjasama dengan baik dalam 
penyiraman maupun pengambilan semai alami. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk membangun kerjasama 
kelompok yang efisien diperlukan waktu yang tidak sedikit. 
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Kapasitas TPK

Pada uji coba pembibitan, TPK maupun TP belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Mereka masih dalam 
tahap belajar, khususnya mengenai pembuatan laporan kegiatan dan keuangan, serta memahami teknik pembibitan. 
Untuk itu, staf KFCP harus meluangkan waktu dan tenaga lebih guna membantu mereka. Hasilnya, pada tahap 
pembibitan berikutnya kapasitas TPK sudah meningkat sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugasnya dengan lebih 
mandiri.

Partisipasi perempuan

Sejak tahap uji coba hingga tahap skala besar, jumlah perempuan yang tercatat23 dalam pembibitan cukup tinggi. Pada 
tahap uji coba tercatat 209, dan tahap berikutnya 227 (KFCP 2013).  Sebagian dari warga perempuan menyatakan 
bahwa lokasi pembibitan yang dekat dengan rumah memungkinkan mereka untuk terlibat aktif dalam pembibitan, 
karena tidak mengganggu pekerjaan rumah tangga mereka (contoh: merawat anak dapat dilakukan sambil memelihara 
bibit). Selain itu, peran perempuan sebagai ketua kelompok semakin meningkat pada pembibitan skala besar. Di salah 
satu desa, kelompok pembibitan yang diketuai oleh perempuan mampu memproduksi bibit dengan kualitas yang baik 
dibandingkan dengan kelompok lain yang ada di desa nya24.

Dari keempat tantangan tersebut, 
dibandingkan dengan tahap uji 
coba, kapasitas TPK/TP (lihat poin 
3) dan partisipasi perempuan 
(lihat poin 4) adalah dua hal yang 
mengalami peningkatan signifikan 
pada pembibitan skala besar. 
Sementara itu, kendala dalam teknik 

pembibitan dan kerjasama kelompok 
masih terjadi tetapi tidak sesering 
pada tahap sebelumnya. Menyadari 
kenyataan tersebut maka diperlukan 
sumber daya manusia dan waktu 
yang cukup besar untuk merubah 
kebiasan warga dalam melakukan 
pembibitan. Namun demikian, 

melalui pendampingan yang 
terus menerus, teknik pembibitan 
warga dapat ditingkatkan. Hal ini 
ditunjukkan dengan produksi bibit 
yang semakin meningkat di tiap desa, 
seperti dijelaskan pada bagian di 
bawah ini.

4.5 Produksi dan Tingkat Pertumbuhan Bibit

Besaran produksi bibit untuk tiap-tiap desa 
berbeda-beda sesuai dengan kapasitas desa 
dan luasan areal penanaman. Dari tujuh desa 
yang terlibat dalam pembibitan, mereka 
telah menumbuhkan lebih dari 2,5 juta bibit. 
Berdasarkan laporan verifikasi pembibitan, terjadi 
kenaikan produksi bibit dari periode 2011-12 ke 
periode 2012-13, seperti dijelaskan dalam grafik di 
samping ini:
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Gambar 2. Produksi bibit di tujuh desa, periode 2011-12 dan 2012-13

23Jumlah perempuan yang ikut dalam pembibitan lebih banyak, hanya saja sebagian besar tercatat atas nama suami-sebagai KK.
24Wawancara dengan staf KFCP. Maret 2013. Kapuas.

Sumber: Data dan dokumen KFCP
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Gambar 2 menunjukkan peningkatan 
yang cukup signifikan di ketujuh 
desa. Kecuali di desa F, produksi 
bibit berkurang, karena produksi 
bibit pada tahun 2011-12 sudah 
melebihi kebutuhan bibit untuk 
penanaman. Pada tahun 2012-13, 
desa A tidak lagi memproduksi 
bibit. Di desa tersebut, kegiatan 
KFCP dihentikan untuk sementara, 
karena adanya konflik internal desa. 

Berdasarkan wawancara dengan staf 
KFCP, peningkatan kapasitas produksi 
bibit ini terjadi karena semakin 
meningkatnya kapasitas warga dalam 
melakukan pembibitan. 

Berdasarkan observasi lapangan, dari 
sekitar 20 jenis bibit yang disemai, 
beberapa jenis tanaman tumbuh 
dengan baik, namun beberapa 
tanaman lainnya tumbuh kurang 

baik. Beberapa hal yang menjadikan 
tanaman tersebut tumbuh kurang 
baik antara lain:   karakter tanaman 
tersebut  yang  belum diketahui 
oleh warga,  kondisi lingkungan 
pembibitan yang kurang cocok dan 
teknik pembibitan tanaman yang 
kurang sesuai . Beberapa jenis 
anakan alami yang paling baik tingkat 
pertumbuhannya tertera pada tabel 
3 di bawah ini:

Nama Lokal Nama Latin Nama Lokal Nama Latin

Balangeran/Kahui (Dipterocarpaceae) Shorea 
balangeran (Korth.) Burck. Tatumbu Merah (Olaceae) Chionanthus sp.

Lampuda (Myrtaceae) Syzygium sp. Rembangun (Rutaceae) Melicope lunu-ankeda

Kambasira (Aquifoliaceae) Ilex cymosa 
Blume. Rambai Hutan/ Hampuak (Phyllanthaceae) Baccaurea bracteata 

Mull.Arg.

Tatumbu Putih (Myrtaceae) Syzygium sp.1

Tabel 3. Jenis Anakan Alami dengan Tingkat Pertumbuhan Paling Baik

Sumber: Data dan dokumen KFCP

Pembelajaran Kunci:

1. Teknik pembibitan

Untuk mendorong warga menerapkan teknik pembibitan yang baru, perlu disertai dengan contoh 
keberhasilan teknik tersebut dibandingkan dengan teknik yang selama ini diterapkan warga. 

2. Jumlah staf pendamping 

Alokasi jumlah staf pendamping di desa yang dapat memonitor pembibitan perlu disesuaikan dengan 
jumlah warga atau kelompok yang melakukan pembibitan, dan juga dengan lokasi rumah warga atau 
tempat pembibitan. Semakin banyak warga/kelompok yang ikut pembibitan dan semakin jauh lokasi 
pembibitan, akan diperlukan jumlah staf yang banyak pula. Beberapa warga setempat dapat dilatih 
menjadi pendamping teknis, namun diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk melatihnya.

3. Kerjasama kelompok

Kerjasama kelompok yang kurang baik dapat memperlambat pekerjaan dan meningkatkan biaya. 
Namun demikian, diperlukan waktu yang lama untuk membangun kerjasama kelompok yang baik. 
Informasi mengenai cara warga desa bekerjasama dan hal-hal yang mempengaruhinya perlu dijadikan 
dasar untuk mendorong kerjasama kelompok. 
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Kegiatan penanaman hanya 
dilakukan di lima desa di 
bagian selatan PLG, karena 
desa tersebut merupakan 

area yang lahan hutannya 
terdegradasi. Sementara itu, desa-
desa di utara masih memiliki tutupan 
lahan hutan yang masih relatif bagus, 
sehingga tidak dilakukan reforestasi.

Saya dapat pengalaman mengenai 
penanaman, cara membuat dan 

menggunakan jalur rintis dan ajir. 
Saya terapkan itu di kebun milik 

saya. Cara tersebut memudahkan 
saya mengontrol tanaman, 

dengan ajir dapat membantu 
menandai tanaman, dan jalur rintis 

memudahkan kontrol

 -Warga Desa K-

PENANAMAN DILAKUKAN PADA TIGA PERIODE, yaitu uji coba skala kecil 

tahun 2010-11, penanaman skala besar tahun 2011-12, dan dilakukan penanaman 

skala besar lagi pada tahun 2012-13. Total areal penanaman seluas 1.911 hektar, 

dengan lebih dari 2,5 juta bibit ditanam di areal tersebut.

Seperti pada kegiatan pembibitan, 
penanaman dimulai dengan uji coba 
dalam skala kecil, yaitu dengan luas 
kurang lebih 50 hektar. Uji coba 
dimaksudkan untuk mengetahui 
penerimaan dan kapasitas desa 
serta KFCP dalam mengerjakan 
penanaman. Selain itu, uji coba juga 

dimaksudkan untuk melihat seberapa 
jauh metode dan pendekatan 
penanaman yang dilakukan di desa 
dapat diterapkan. Pembelajaran yang 
diperoleh selama uji coba dijadikan 
bahan untuk perbaikan pada 
penanaman skala besar.

Tidak berbeda dengan kegiatan pembebasan dan pembibitan, kegiatan penanaman diawali dengan sosialisasi dan 
konsultasi dengan pemangku kepentingan dan warga desa. Setelah mereka menyetujui dilakukannya penanaman di 
desa mereka, KFCP memulai kegiatan untuk mempersiapkan penanaman, yang diantaranya terdiri dari25: 

PENANAMAN

25Wawancara dengan staf KFCP. Juni 2013. Kapuas

5.1 Proses Penanaman
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Persiapan lahan: 
Menjelaskan kriteria dan 
persyaratan survei lokasi 
penanaman, penentuan 
kelayakan lahan termasuk 
mendiskusikannya dengan 
warga desa agar tidak terjadi 
konflik kepemilikan lahan, serta 
pengukuran dan pembuatan 
batas lahan sesuai dengan kuota 
areal penanaman yang telah 
disepakati bersama melalui 
Musdes.

Penataan areal tanam: 
Menjelaskan kriteria dan 
persyaratan penataan areal 
tanam mulai dari pembuatan 
blok kerja, penataan batas 
antara masing-masing blok kerja, 
penataan areal tanam bagian 
luar dan dalam, pembuatan jalur 
tanam dan pembuatan ajir.

Panduan penanaman: 
Menjelaskan kriteria dan 
persyaratan mengenai 
pembersihan lokasi penanaman, 
pembuatan lubang tanam, 
proses dan kriteria seleksi 
bibit, perencanaan dan 
implementasinya di lapangan, 
serta pemadatan (IAFCP 2013a).

Survei lokasi penanaman

Setelah desa menentukan lokasi dan luasan penanaman, KFCP, desa dan TPK/TP mengadakan survei lokasi tersebut 
untuk memastikan lahan penanaman sesuai dengan kriteria dan jumlah anakan alami > 500/hektar (lihat: Bab 4). 

Penyusunan panduan penanaman  

Berdasarkan wawancara dengan staf KFCP, panduan penanaman disusun sebagai pedoman bagi warga untuk 
melakukan penanaman. Panduan ini terbagi ke dalam tiga bagian:

Pembentukan kelompok kerja

Luasan lahan penanaman yang akan dikerjakan oleh tiap-tiap kelompok dihitung dengan membagi total luasan 
penanaman di desa dengan jumlah kelompok penanaman. Kelompok dibentuk oleh warga dengan mengelompokkan 
diri berdasarkan unit permukiman dan hubungan kekeluargaan, dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 20-30 
orang. 

Pelatihan penanaman

Pelatihan penanaman dilakukan untuk memberi ruang bagi warga guna memahami panduan penanaman yang telah 
disusun oleh KFCP. Sebagian besar pelatihan diberikan melalui praktik untuk memudahkan peserta memahami teknik-
teknik menanam yang tertera dalam panduan. 

Pada tahap uji coba penanaman, selama pelatihan berlangsung, misalnya di tengah-tengah sesi, beberapa peserta 
tidak hadir dan digantikan oleh orang lain yang biasanya masih ada hubungan keluarga. Peserta pengganti ini tidak 
mengikuti sesi-sesi awal pelatihan, sehingga beberapa materi terlewatkan. Selain itu, sebagian dari peserta pengganti 
itu juga tidak memiliki pengalaman menanam seperti orang yang digantikannya. Konsekuensinya, diperlukan waktu 
dan tenaga tambahan agar para pengganti ini dapat mengikuti materi pelatihan dengan optimal. Saat penanaman 
skala besar, KFCP dan TPK/TP mendorong peserta untuk hadir pada seluruh sesi pelatihan. Hasilnya, penggantian 
peserta di tengah-tengah pelatihan berkurang26. 

26Wawancara dengan staf KFCP. Juni 2013. Kapuas.
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Dari seluruh kegiatan tersebut, 
baik pada tahap uji coba dan 
tahap penanaman skala besar, 
beberapa kegiatan dilakukan 
dengan menerapkan metode dan 
pendekatan yang sama. Beberapa 
kegiatan tersebut diantaranya 
survei lokasi penanaman dan 
pembentukan kelompok kerja. 
Menurut staf KFCP, metode tersebut 

cukup efektif. Sebagai contoh, 
survei yang dilakukan bersama-
sama dengan perwakilan desa telah 
dapat meredam kekhawatiran warga 
akan pengambil alihan status dan 
kegunaan lahan. Begitupun juga 
dengan pengaturan kelompok, 
lebih mudah mengatur warga ke 
dalam kelompok-kelompok, jika 
pengelompokan diserahkan kepada 

mereka sendiri. Adapun penyusunan 
panduan hanya dilakukan satu 
kali, namun pengeditan bahasa 
dilakukan agar lebih mudah dipahami 
oleh warga. Sementara itu, untuk 
pelatihan, pada penanaman skala 
besar, KFCP menerapkan ketentuan 
bahwa peserta diharapkan mengikuti 
seluruh sesi sebagaimana yang dapat 
dilihat pada butir 4.   

5.2 Teknik Penanaman

Penataan areal tanam bagian luar dan dalam: 
membagi areal tanam ke dalam petak-petak sesuai 
dengan jumlah kelompok penanaman. Penataan 
dilakukan dengan menggunakan GPS (global 
positioning system) oleh KFCP dengan dibantu 
oleh TPK yang sebelumnya telah dilatih oleh KFCP 
mengenai cara penggunaan GPS.  Areal tanam yang 
telah ditata dituangkan dalam sebuah peta, yang 
kemudian ditempelkan di tempat-tempat warga 
berkumpul agar diketahui oleh seluruh warga desa 
yang terlibat penanaman.

Penataan blok areal tanam: 
setelah areal tanam dibagi ke dalam petak-
petak, tiap-tiap kelompok tanam menata untuk 
membuat batas antar petak penanaman. Selain itu, 
untuk memudahkan pengawasan selama proses 
penanaman, dibuat jalur kontrol di sepanjang 
petak-petak. Tiap-tiap jalur dibuat dengan jarak yang 
sesuai agar satu sama lain tidak bersinggungan.  

Mengacu pada panduan penanaman, teknik penanaman yang dilakukan oleh warga diantaranya terdiri dari27:

Penataan areal tanam

Penataan areal tanam bertujuan untuk membuat batas dan menandai areal penanaman bagi tiap-tiap kelompok. 
Penataan areal tanam dibagi menjadi dua kegiatan:

Pembuatan lubang tanam dan pemasangan ajir

Pembuatan lubang tanam dan ajir dilakukan secara berkelompok. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 20x20x20 cm, 
dan harus digali hingga akar tumbuhan pakis-pakisan yang tumbuh di permukaan tanah terangkat. Hal ini dilakukan 
agar akar bibit yang ditanam mencapai lapisan tanah di bawahnya dan memudahkan bibit memperoleh makanan. 

27Wawancara dengan staf KFCP. Juni 2013. Kapuas
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Menanam bibit

Kegiatan penanaman dimulai dari pengangkutan bibit yang telah diseleksi dari persemaian lapangan untuk kemudian 
ditanam di lokasi penanaman yang telah ditentukan. Selama penanaman ini, staf KFCP mengawasi teknik penanaman, 
memperbaiki teknik yang keliru, mengecek potensi api, dan sebagainya. 

Perawatan dan penyulaman

Perawatan dilakukan dengan membersihkan areal di sekitar bibit dari gulma (tanaman pengganggu). Sedangkan, 
penyulaman dilakukan untuk mengganti bibit mati dengan bibit yang baru. Idealnya, penyulaman dilakukan satu-dua 
bulan setelah penanaman, dan tidak dilakukan pada saat musim kemarau karena daya tahan hidup bibit kurang tinggi. 

Seperti pada kegiatan pembibitan, 
selama penanaman berlangsung, 
KFCP -dengan dibantu TPK/TP- 
memberikan asistensi teknis untuk 
membantu warga menerapkan 

teknik penanaman yang baik. Setelah 
penanaman selesai dilakukan 
oleh warga, KFCP melakukan 
verifikasi teknis untuk menilai hasil 
penanaman. Uraian mengenai 

asistensi dan verifikasi teknis serta 
kendala dan pembelajaran yang 
diperoleh di dalamnya dijelaskan 
pada bagian di bawah ini. 

5.3 Asistensi dan Verifikasi Teknis

KFCP, dengan bantuan TPK/TP, 
memberikan asistensi dan verifikasi 
teknis secara intensif selama 

kegiatan penanaman berlangsung. 
Berdasarkan hasil pengamatan di 
lapangan, kendala yang ditemui 

selama penanaman berlangsung 
diantaranya adalah28:

Pembuatan lubang tanam  

•	 Membuat lubang tanam tidak sesuai dengan ukuran.

•	 Pada area di sekitar lubang tanam masih dijumpai akar-akar gulma. 

•	 Pembuatan lubang tanam dan pemasangan ajir juga dikerjakan tidak dalam kelompok, tetapi sendiri-sendiri, 
sehingga hasilnya, dalam satu blok ukuran lubang tanam tidak seragam dan perlu diperbaiki lagi. 

Praktik tersebut terjadi dikarenakan beberapa hal, yaitu keterampilan menanam yang masih harus ditingkatkan, dan 
ketersediaan waktu warga. Di beberapa desa, sebagian warga menyatakan bahwa mereka tengah ada dalam masa 
panen, sedangkan pekerjaan penanaman cukup banyak karena luasnya areal tanam. Oleh karena itu maka, mereka 
berusaha untuk menyelesaikan penanaman dengan cepat agar dapat mengerjakan panenan. Sebagian lagi mengatakan 
bahwa pengalaman mereka dalam menanam sudah cukup dan tidak perlu mengikuti panduan. Namun demikian, selama 
asistensi teknis dan verifikasi dijalankan, kemampuan warga dalam menerapkan teknik menanam semakin meningkat. 
Staf KFCP telah membantu warga untuk semaksimal mungkin mengikuti teknik penanaman yang tepat. Keterampilan 
warga juga meningkat karena mereka telah mempraktikkan teknik penanaman berulang kali sepanjang tahun 2010-13. 

28Wawancara dengan staf KFCP. Juni 2013. Kapuas.
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Teknik perawatan bibit, pemindahan 
dan penanaman yang tidak tepat 
telah banyak mengakibatkan 
kematian bibit. Selain memperbaiki 
tekniknya, KFCP dan desa juga 
menyemai bibit dalam jumlah 
lebih banyak, sehingga diperoleh 
tambahan bibit yang dapat 
digunakan untuk mengganti bibit 

yang rusak atau mati. Dari keenam 
temuan di atas, praktik-praktik 
tersebut banyak terjadi pada tahap 
uji coba. Untuk memperbaikinya, 
pada tahap penanaman skala 
besar, salah satu cara lain yang 
dilakukan oleh KFCP dan TPK untuk 
meningkatkan penguasaan teknik 
penanaman adalah menggunakan 

kelompok yang mampu melakukan 
penanaman dengan teknik yang lebih 
baik, untuk memotivasi kelompok 
lain. Kelompok yang berhasil dengan 
baik tersebut disebut sebagai 
champion penanaman. Champion-
champion penanaman ternyata dapat 
memicu motivasi kelompok lain 
untuk menyelesaikan penanaman 

Pemindahan bibit dari persemaian lapang ke areal tanam

Seperti juga pada pembibitan (pengangkutan bibit dari lokasi persemaian ke persemaian lapang), pada saat 
pengangkutan bibit, beberapa warga masih tidak menggunakan keranjang, dan beberapa menggunakan keranjang untuk 
keperluan rumah tangga. 

Penanaman bibit yang lembab

Sebelum ditanam, sebaiknya bibit dalam kondisi lembab dan ditanam tanpa harus melepaskan plastik pembungkus, 
tetapi  bagian bawah plastik dilubangi. Namun, beberapa warga menanam bibit langsung beserta plastik 
pembungkusnya tanpa melubangi bagian bawahnya. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk 
memudahkan penanaman walaupun akibatnya bibit bisa mati.

Perawatan bibit di lokasi transit

Pada saat bibit disimpan di lokasi transit, beberapa warga tidak menyiramnya, bahkan ada bibit yang masih disimpan 
dalam plastik bukan keranjang. Hal ini menyebabkan bibit layu dan kemudian mati. 

Bibit yang ditanam

Idealnya, bibit yang ditanam sudah mencapai tinggi 30 cm. Akan tetapi, di sebagian lokasi penanaman, ditemui 
penanaman bibit yang belum mencapai ukuran tersebut. Selain itu, ditemukan pula beberapa warga menanam bibit 
yang tidak sehat. 

Tingkat partisipasi perempuan

Pada awal uji coba penanaman, tingkat partisipasi perempuan relatif rendah dikarenakan penanaman di areal gambut 
dalam bukan hal yang biasa dilakukan oleh perempuan. Tercatat hanya empat orang perempuan yang mengikuti 
kegiatan. Setelah dilakukan verifikasi, selain dari alasan lokasi penanaman, ternyata beberapa perempuan menganggap 
pekerjaan penanaman diperuntukkan bagi laki-laki. Setelah dijelaskan kembali kepada mereka dan dilakukan 
pendekatan informal untuk mengetahui ketertarikan mereka terhadap penanaman, ternyata mereka tertarik untuk 
ikut serta. Oleh karena itu, pada penanaman skala besar, tingkat partisipasi perempuan meningkat, yaitu tercatat 37 
perempuan terlibat pada penanaman skala besar di tahun 2011-12, dan semakin meningkat lagi pada penanaman tahun 
2012-13. Gambaran keterlibatan perempuan dalam penanaman diceritakan dengan lebih detil pada kotak 3. 
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dengan lebih cepat dan dengan 
teknik penanaman yang lebih baik. 
Melalui penggunaan champion 
semacam itu, maka kekeliruan 
dalam melakukan penanaman dapat 
dikurangi. Beberapa kekeliruan yang 
kadang-kadang masih ditemukan 
adalah kondisi lubang tanam 

yang belum bersih dari sisa-sisa 
akar gulma, dan pemindahan 
(transportasi) bibit dengan tidak 
menggunakan keranjang. Selain itu, 
penggunaan champion penanaman 
juga memotivasi beberapa kelompok 
warga untuk menyelesaikan 
penanaman sebelum jadwal yang 

ditentukan. Padahal, sebelumnya 
KFCP dan TPK harus terus menerus 
mengingatkan mereka agar 
penanaman tidak melewati jadwal29.

Hasil verifikasi yang menunjukkan 
tingkat hidup bibit (survival rate) 
dijelaskan pada sub-bagian survival 
rate di bawah.

Hasil temuan dalam asesmen singkat yang dilakukan pada tahun 2012 untuk menilai partisipasi perempuan dalam 
program KFCP sejalan dengan hasil temuan survei Social Baseline tahun 2009 (Care, 2009), yaitu: perempuan di Blok E 
cenderung lebih aktif dalam kegiatan mata pencaharian dibandingkan dengan perempuan di Blok A. Namun demikian, 
ditemukan juga variasi pada setiap individu di desa. Di salah satu desa, dua janda diwawancarai mengenai partisipasi 

mereka dalam penanaman31. Para janda tersebut memperoleh pengalaman positif dari partisipasi mereka dalam 
kegiatan yang dilakukan di area gambut dalam32. Berbeda dengan perempuan yang ada di desa lain yang berpendapat 
bahwa penanaman tidak cocok untuk perempuan. Pernyataan tersebut serupa dengan pernyataan yang diperoleh dari 

perempuan dalam FGD di desa yang sama33. 

Para laki-laki tidak mengijinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanaman. Itu pekerjaan 
yang berat bagi perempuan. Suami saya bilang, kaki saya nanti tersangkut gambut. Sulit jalan kesana. 

Tetapi, para perempuan aktif di kegiatan pembibitan. 

–Warga perempuan di desa A-34 

Berdasarkan evaluasi, perempuan Dayak biasanya bertanggung jawab terhadap tugas rumah tangga termasuk 
perawatan anak. Di samping itu, mereka juga melakukan kegiatan mata pencaharian di sekitar rumah dan desa. Jenis 
pekerjaan yang membutuhkan perjalanan panjang dan berlokasi jauh dari desa, merupakan tanggung jawab laki-laki. 

Pada umumnya, suami memiliki kekuatan dalam memutuskan jenis kegiatan dan mata pencaharian tertentu yang boleh  
dilakukan oleh perempuan. Para suami juga mempunyai kecenderungan melarang perempuan terlibat dalam pekerjaan 
yang ‘terlalu berat’ atau pekerjaan yang memerlukan perjalanan yang tidak dapat ditemani oleh suaminya atau saudara 

lelaki lain yang dapat dipercaya. Stereotip gender yang demikian itu membentuk persepsi perempuan mengenai 
pekerjaan apa yang cocok untuk perempuan, dan cenderung percaya bahwa secara fisik mereka tidak dapat melakukan 

‘pekerjaan berat’. 

Di seluruh desa di wilayah kerja KFCP, perempuan cenderung terlibat dalam pembibitan yang dilakukan di dekat rumah. 
Penanaman membutuhkan sekitar 10 hari kerja, dilakukan siang dan malam di area gambut dalam, dan dilihat sebagai 

bentuk pekerjaan laki-laki. Selama FGD, perempuan menyatakan bahwa tanggung jawab rumah tangga membuat 
keterlibatan mereka dalam penanaman menjadi sulit; seperti sulitnya berjalan di tanah gambut, kondisi pekerjaan berat, 

dan suami mereka tidak mengijinkannya ikut menginap di area gambut.  

Di desa A, jawaban tersebut umum diungkapkan. Tetapi, terdapat perbedaan jawaban pada beberapa individu, misalnya   
dua janda yang berpartisipasi dalam penanaman karena mereka tidak bertanggung jawab untuk merawat anak. Sebagai 

kepala rumah tangga, mereka dapat mendaftarkan partisipasi mereka atas nama mereka. Hal ini  berbeda dengan 
perempuan lainnya, para janda ini mengatakan:  

Bekerja di gambut menyenangkan. Siang hari panas, namun segar dikala pagi. Seperti berolahraga tiap pagi, 
capek tapi tidak apa. Menyenangkan juga bisa menginap dengan tetangga dan teman-teman.

 -Warga perempuan yang berpartisipasi dalam penanaman di desa A-. 

Kotak 3:
Partisipasi perempuan dalam penanaman30

29Wawancara dengan staf KFCP. 2013. Kapuas.
30Disarikan dari laporan evaluasi partisipasi perempuan dalam program KFCP di tahun 2012 yang dilakukan oleh konsultan independen. 
Nama desa diubah untuk melindungi identitas warga desa. 
31FGD dengan perempuan di desa A (2012).
32Ibid.
33FGD dengan perempuan di desa A (2012).
34FGD dengan perempuan di desa A (2012).
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Di desa A, beberapa perempuan langsung berpartisipasi dalam penanaman atas permintaan suami mereka 
untuk membantu. KFCP memiliki catatan resmi dari KK yang terdaftar. Tetapi, jumlah yang terlibat lebih 
besar dari yang terdaftar. Salah seorang peserta laki-laki memperkirakan bahwa ada sekitar 30% laki-laki 

yang membawa serta istrinya untuk membantu. Hal ini dimungkinkan karena anak-anak mereka sedang libur 
sekolah dan mereka bisa ikut serta dengan orang tua mereka (meskipun KFCP tidak mengijinkan anak-anak 

terlibat dalam pekerjaan). Apalagi kalau sebagian dari wilayah desa terkena banjir, maka pergi ke lokasi 
penanaman menjadi salah satu cara evakuasi sementara yang praktis. Laki-laki dan perempuan yang ada di 
desa A menyatakan bahwa jenis pekerjaan ini memang tidak umum bagi kalangan perempuan di desanya 

dimana “para perempuan di desa A biasanya terbiasa membantu suami mereka dalam kegiatan mata 
pencaharian”. Para perempuan di desa A menyatakan bahwa terlibat dalam penanaman adalah 

pengalaman yang positif.   

Selama asesmen dilaksanakan, salah satu staf KFCP menjelaskan bahwa di desa A, saat perempuan banyak 
terlibat dalam kegiatan reforestasi, warga dapat mencapai target lebih dari yang direncanakan, dan tiap kepala 

keluarga memperoleh lebih banyak uang dibandingkan dengan desa lainnya. 

Dapat dipahami bahwa manfaat yang lebih besar untuk masyarakat akan terjadi, apabila lebih banyak 
perempuan yang terlibat dalam program. Kesimpulan itu merupakan penemuan yang penting bagi program 
REDD+ lainnya, yaitu model keterlibatan seperti di desa A dapat digunakan untuk memotivasi perempuan di 

desa lainnya. Hal lain yang bisa direkomendasikan untuk program REDD+ adalah mengembangkan pendekatan 
spesifik untuk mendorong partisipasi perempuan yang lebih luas, yaitu membuat program yang disesuaikan 

dengan kebutuhan perempuan dan anak-anak, misalnya pembuatan persemaian desa yang lokasinya tersebar 
di dekat rumah penduduk.    

5.4 Survival Rate

Survival rate atau tingkat hidup 
bibit yang diharapkan dapat dicapai 
yaitu sebesar 90%, termasuk 
penyulaman setelah penanaman, 
untuk meningkatkan daya hidup. 
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Verifikasi survival rate dilakukan 
oleh KFCP (dibantu oleh TPK/TP) 
dengan mengambil 10% sampel 
bibit yang ditanam di tiap-tiap lokasi 
penanaman. Sepanjang periode 

2010-13, survival rate tanaman dapat 
dilihat pada gambar 3 di bawah ini: 

Gambar 3. Grafik Survival Rate dari Tahun 2011-13

Sumber : Verifikasi  10%  sampel bibit yang ditanam di wilayah KFCP 
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Selama uji coba penanaman (2010), 
tingkat keberhasilan hidup tanaman 
mencapai 74% dan 80%, untuk 
areal penanaman seluas 50 hektar 
di dua desa. Untuk meningkatkan 
survival rate tersebut, KFCP telah 
merancang metode untuk mengatasi 
tantangan dan masalah yang banyak 
ditemui selama uji coba guna 
memperbaiki teknik penanaman di 
areal dengan skala besar pada tahun 
2011-12. Beberapa masalah yang 
mempengaruhi survival rate, yaitu: 
menanam bibit yang tidak sehat, 
belum tepatnya pemeliharaan bibit 
di area transit, ukuran bibit yang 
ditanam kecil sehingga akar tidak 
tumbuh dengan optimal dan lain-
lain. Pembelajaran yang diperoleh 
dari penanaman di tahun 2011-12 

membantu memperbaiki survival 
rate untuk penanaman pada tahun 
2012-13.

Pada tahun 2011-12, KFCP bersama 
masyarakat melakukan penanaman 
di lima desa dalam skala yang lebih 
besar. Pada saat itu, di desa A sempat 
terjadi kebakaran yang membuat 
sejumlah besar tanaman mati, 
lalu kemudian dilakukan refilling 
(penyulaman) agar tanaman dapat 
tumbuh kembali dan menutup areal 
yang masih kosong tersebut. Di 
sebagian besar desa, kecuali desa 
yang tanamannya terbakar, maka 
survival rate bervariasi antara 73%-
78%. 

Periode 2012-13, KFCP bersama 
masyarakat melanjutkan penanaman 

lagi di empat desa. Dengan 
bertambahnya pengalaman warga 
dalam penanaman, kekeliruan dalam 
teknik penanaman sudah bisa diatasi, 
sehingga survival rate di empat desa 
tersebut meningkat secara signifikan, 
yaitu: Desa B sebesar 10%, Desa C 
sebesar 28.94%, Desa D sebesar 21% 
dan Desa E sebesar 22%. Dengan 
demikian maka secara keseluruhan, 
variasi survival rate mencapai antara  
88% sampai dengan 95%. Hasil 
survival rate yang tinggi tersebut 
dikarenakan adanya pendekatan 
learning by doing, mengulang 
kegiatan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan teknik menanam 
diantara warga, serta pengawasan 
dan pendampingan.

Pembelajaran Kunci:

1. Idealnya, penanaman bibit dilakukan pada awal musim hujan, sehingga jika terjadi banjir, bibit 
sudah cukup kuat untuk menahan rendaman air banjir. Namun harus diingat bahwa jika penanaman 
dilakukan pada saat musim hujan, maka bibit harus dipindahkan terlebih dahulu ke tempat yang lebih 
tinggi sehingga bibit dapat terhindar dari luapan air dan akarnya terhindar dari kebusukan. 

2. Penyebaran informasi yang tepat dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam penanaman. 
Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi mereka yang cukup tinggi setelah TPK/TP dan KFCP 
menginformasikan kembali dengan lebih jelas bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam kegiatan 
penanaman. 

3. Lokasi penanaman yang jauh dari desa dapat menjadi kendala bagi perempuan untuk terlibat dalam 
penanaman, karena mereka harus menjalankan tugas rumah tangga dan merawat anak, atau karena 
tidak disarankan oleh pihak suami. Walaupun hal ini mungkin bisa berbeda tergantung dari kebiasaan 
lokal. Namun demikian, beberapa KK perempuan (janda) lebih memiliki keleluasaan untuk terlibat 
dalam penanaman. Oleh karena itu, dalam meningkatkan partisipasi perempuan, program perlu 
mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan perempuan dalam kegiatan yang dijalankan. 

4. Penggunaan ‘champion’ penanaman untuk meningkatkan motivasi kelompok dalam menanam dapat 
meningkatkan kinerja kelompok dalam melakukan penanaman.
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Desa-desa di wilayah kerja 
KFCP berjarak sekitar 2-3 
jam dari kota Kabupaten 
Kapuas, dan untuk 

mencapainya bisa menggunakan 
speed boat, bahkan diperlukan waktu 
lebih lama lagi jika menggunakan 
ces atau kelotok. Biaya reforestasi 
tersebut akan tergantung dari 
seberapa terpencil areal penanaman 
dari permukiman warga. Di 
beberapa lokasi penanaman, 
karena jauhnya lokasi, warga desa 
dan staf KFCP harus bermalam di 
lokasi tersebut. Kondisi semacam 
ini dapat mempengaruhi alokasi 
waktu perjalanan staf KFCP untuk 

BIAYA REFORESTASI PERLU DIHITUNG SECARA CERMAT DAN HATI-HATI, 

mengingat hal ini tidak mudah untuk diperkirakan, khususnya biaya yang berkaitan 

dengan transportasi dari desa ke lokasi penanaman.

melakukan peningkatan kapasitas, 
memberikan bantuan teknis, dan 
menjalankan monitoring. Komponen-
komponen biaya tersebut merupakan 
hal yang sangat penting dan karena 
itu perlu dipertimbangkan oleh 
program REDD+ lainnya pada 
saat menghitung keperluan biaya 
reforestasi. 

Besaran biaya untuk tiap-tiap 
komponen ditentukan berdasarkan 
harga pasar, seperti biaya tenaga 
kerja dan material (pupuk, 
peralatan, dan sebagainya). Survei 
harga dilakukan oleh TPK/TP dan 
beberapa warga desa lainnya, 

dengan didampingi oleh KFCP. Survei 
dilakukan untuk memastikan bahwa 
besaran biaya yang tercantum 
dalam anggaran, sesuai dengan 
harga pasar. Seperti yang sudah 
dijelaskan pada bab terdahulu 
bahwa biaya reforestasi bervariasi 
dari satu tempat ke tempat lain 
tergantung dari: jarak antara desa 
dan lokasi penanaman, kapasitas 
warga dalam melakukan reforestasi, 
dukungan yang disediakan, dan 
untuk pembibitan dipengaruhi juga 
oleh jumlah lokasi persemaian di 
desa. Pada tabel berikut, dijelaskan 
besaran biaya untuk intervensi 
reforestasi:

BIAYA 
REFORESTASI
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Biaya Vol Frekuensi Harga/unit Total (59ha) Biaya/ha Persentase

Tenaga kerja 61 orang 10 hari 100.000 61.000.000 1.033.898,31 46%

Transportasi ke daerah di 
gambut dalam 1 paket 122 kali 300.000 36.600.000  620.338,98 28%

Pendampingan teknis/
peningkatan kapasitas 59 ha 1 584.552,54 34.488.599,94 584.552,54 26%

Total/ha 984.552,54 132.088.599,94 2.238.789,83

Tabel 4. Contoh Rincian Biaya Kegiatan Pembebasan (Release) - KFCP

Sumber: Data dan dokumen KFCP

Tabel 4 menunjukkan total biaya 
pembebasan per hektar mencapai 
Rp. 2.238.789,83. Biaya untuk tenaga 
kerja menduduki porsi terbesar, 
kemudian disusul biaya untuk 

transportasi dan berikutnya untuk 
pendampingan teknis/peningkatan 
kapasitas/pengelolaan. Besaran biaya 
untuk tenaga kerja akan tergantung 
dari jumlah dan kapasitas orang yang 

digunakan. Tingginya kapasitas tenaga 
kerja akan meminimalkan jumlah 
tenaga yang diperlukan, sehingga 
dapat menurunkan biaya. 

Pembibitan

Jumlah biaya untuk memproduksi bibit bervariasi yaitu antara Rp. 2.700 – Rp. 4.300 per bibit. Biaya tersebut diantaranya 
mencakup biaya material; transportasi; asuransi; retensi; bantuan teknis, pelatihan, administrasi dan manajemen 
(TPK/TP dan mitra KFCP). Biaya tersebut akan berbeda-beda di setiap desa tergantung dari biaya transportasi yang 
dipengaruhi oleh jarak antara lokasi persemaian dan tempat penanaman. Semakin jauh lokasi, akan semakin tinggi biaya 
transportasi. Contoh biaya pembibitan secara rinci di salah satu desa yang memproduksi sebanyak 183.315 bibit dapat 
dilihat pada tabel berikut: 

Jenis Biaya Total Biaya Total/bibit Persentase

Pengumpulan dan produksi bibit 329.967.000 1.800 61%

Pembangunan persemaian di desa 75.895.125 414 14%

Transportasi bibit ke /Persemaian lapangan 54.994.500 300 10%

Operasional (untuk desa), asuransi, retensi 41.368.530 226 8%

Bantuan teknis, peningkatan kapasitas, pelatihan 
dan administrasi. 35.842.720 196 7%

Total 538.067.875 2.936

Tabel 5. Rincian Biaya Pembibitan di Desa Y (Rupiah)

Sumber: Data dan dokumen KFCP

Release

Jika dibandingkan dengan penanaman (lihat: poin 3), biaya release jauh lebih kecil, tapi hanya dapat dilakukan di hutan 
yang terdegradasi dengan jumlah bibit lebih dari 1500 per hektar. Biaya penanaman mencapai sekitar 5 juta rupiah, 
sedangkan release hanya memerlukan biaya sebesar 2 juta rupiah per hektar. Lebih jelasnya, komponen biaya yang 
diperlukan untuk melakukan pembebasan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 6. Biaya Penanaman di Desa Y (Rupiah)

Sumber: Data dan dokumen KFCP

Tabel 5 menunjukkan bahwa biaya 
terbesar reforestasi dikeluarkan 
untuk pengumpulan bibit, yaitu 
sebesar 61%. Dari besaran 
tersebut, diantaranya dialokasikan 
untuk biaya transportasi. Biaya 
terbesar kedua dikeluarkan untuk 
pembangunan persemaian di desa, 
yaitu sebesar 14%. Sedangkan 
besaran biaya lainnya kurang dari 
5%. Biaya asuransi digunakan untuk 
menjamin keselamatan pekerja, 
biaya asistensi teknis, peningkatan 
kapasitas, pelatihan, administrasi, 
dan pengelolaan (pengorganisasian, 
koordinasi, dan sebagainya), dan 
biaya retensi disediakan sebagai 
cadangan jika terjadi kematian bibit. 
Apabila biaya retensi, yang rata-rata 
sebesar 5% dari anggaran total,  
terjadi sisa atau tidak digunakan, 

dana ini dapat digunakan oleh desa 
untuk menunjang pelaksanaan 
program-program pembangunan 
desa sebagaimana tertuang dalam 
RPJM-Desa. Berdasarkan penjelasan 
pada bagian asistensi dan verifikasi 
teknis (lihat: Bab 4), sebagian besar 
warga masih mengumpulkan bibit 
sendiri-sendiri dan belum dilakukan 
dalam kelompok. Ini menjadi salah 
satu komponen yang menyebabkan 
biaya pembibitan menjadi besar. Jika 
pengumpulan bibit dapat dilakukan 
secara berkelompok maka biaya 
pembibitan dapat dikurangi. 

Bibit yang disemai oleh warga 
akan dibeli oleh desa dengan 
menggunakan dana dari KFCP, 
untuk ditanam di areal penanaman. 
Mekanisme ini dimaksudkan sebagai 

media pembelajaran bagi desa untuk 
meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan dalam memproduksi 
bibit sendiri, dibandingkan dengan 
membelinya dari pihak ketiga. 
Melalui cara ini, manfaat kegiatan 
pembibitan akan lebih banyak 
diterima oleh warga desa. Pada awal 
penentuan harga bibit (pembibitan 
tahap pertama, 2011-12), sebagian 
warga menyatakan bahwa harga 
bibit yang ditawarkan oleh KFCP 
untuk bibit yang disemai oleh warga 
kurang memuaskan. Menyikapi hal 
ini, KFCP menunjukkan perbandingan 
harga bibit di pasar dan yang 
ditawarkan oleh KFCP dimana harga 
dari KFCP lebih tinggi dibandingkan 
dengan harga pasar, sehingga warga 
dapat menerima harga bibit yang 
ditawarkan.

Penanaman 

Berdasarkan contoh penanaman di desa Y pada tahun 2012, di areal seluas 150 hektar, rata-rata untuk menanami 
satu hektar lahan dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat diperlukan biaya Rp. 5.860.692,46 (belum 
termasuk biaya bibit), dengan rata-rata bibit ditanam sebanyak 1.111 bibit/hektar. Kerapatan penanaman bervariasi, 
misalnya di beberapa area memiliki kerepatan lebih tinggi yang disebabkan oleh ditanamnya sisa stok bibit yang disemai 
dan oleh penyulaman. Pada dasarnya, biaya penanaman terbagi ke dalam dua komponen utama yaitu program dan 
operasional. Biaya program mencakup persiapan lokasi penampungan bibit sementara, pembangunan pondok kerja, 
persiapan lahan, transportasi bibit, penyediaan ajir, serta penyulaman dan perawatan. Secara detil, contoh besaran biaya 
penanaman di desa Y seluas 150 ha2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Biaya Unit Harga/unit Total Biaya/Ha Persentase

Penyiapan lokasi penampungan bibit 
sementara 1 paket 14.748.625 14.748.625  98.324 2%

Pembangunan pondok kerja 3 12.277.843,3 36.833.530  245.557 4%

Persiapan lahan 150  100.000 15.000.000  100.000 2%

Penanaman 150 2.000.000 300.000.000 2.000.000 34%

Transportasi bibit ke lapangan 183.315 50  9.165.750  61.105 1%

Pengadaan ajir  166.650 500  83.325.000  555.500 9%

Penyulaman 10% dari luas 15 ha 3.449.750 51.746.250 344.975 6%

Perawatan 150 ha 300.000  45.000.000 300.000 5%

Operasional (untuk desa), asuransi, retensi 1 paket 148.215.684 148.215.684 988.104,56  17%

Pendampingan teknis / peningkatan 
kapasitas / pengelolaan 150 ha 1.167.126,90 175.069.035 1.167.126,90 20%

Total Biaya/Ha 5.860.692,46
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Pembelajaran Kunci:

1. Dibandingkan dengan penanaman, diperlukan biaya yang lebih sedikit untuk mengerjakan release 
atau pembebasan. Hal tersebut karena pengerjaan release jauh lebih sederhana dibandingkan dengan 
penanaman. Namun demikian, tidak semua lahan hutan sesuai untuk kegiatan pembebasan dan 
karenanya harus dilihat jumlah anakan/semai alami yang tumbuh di lahan tersebut. 

2. Diperlukan biaya yang lebih tinggi untuk mengerjakan reforestasi berbasis masyarakat. Tetapi, 
kedepannya, pengetahuan yang diperoleh desa baik dalam pengelolaan maupun teknik pengerjaan 
reforestasi, akan menjadi modal bagi desa untuk memperoleh lebih banyak manfaat dari kegiatan 
reforestasi dan untuk mengelola kegiatan REDD+ lainnya maupun hutan desa. 

3. Besaran biaya reforestasi akan tergantung dari berbagai faktor seperti kapasitas warga desa (semakin 
rendah tingkat kapasitas, akan semakin tinggi biaya peningkatan kapasitas). Demikian pula untuk 
lokasi penanaman, (semakin terpencil semakin tinggi biaya) dan luasan area kegiatan (semakin luas, 
semakin tinggi biaya).

4. Survei pasar merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam menentukan besaran komponen 
biaya. Besaran komponen biaya yang didasarkan pada survei pasar membuka kesempatan bagi warga 
desa untuk memperoleh harga terbaik. Berdasarkan pengalaman KFCP, disarankan agar survei pasar 
dilakukan oleh TPK/TP (unit pengelola yang mewakili desa) dan beberapa perwakilan warga desa. 
Survei yang dilakukan oleh perwakilan dari desa akan lebih dipercayai, dibandingkan dengan jika 
dilakukan oleh pihak ketiga.

5. Berdasarkan pengalaman KFCP, penting untuk mengalokasikan dana retensi, agar tanaman atau bibit 
yang mati dapat diganti atau disulam, sehingga kualitas dan target reforestasi tetap terjaga. Selain 
itu, dana retensi juga membantu desa agar perbaikan dari kesalahan yang terjadi di luar kendali warga 
(seperti kebakaran lahan, sehingga harus dilakukan penanaman lagi), tidak menjadi resiko desa saja, 
melainkan juga resiko program.

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 
seluruh komponen biaya program, 
porsi biaya yang paling besar yaitu 
sekitar 34% digunakan untuk biaya 
penanaman. Biaya lainnya yang 
terdiri dari pendampingan teknis/
peningkatan kapasitas menempati 
posisi ke dua yaitu sebesar 20%. 
Biaya operasional, asuransi dan 
retensi sebesar 17%. Dana retensi 
disiapkan untuk mengatasi kematian 
bibit atau kerusakan lahan, seperti 
yang terjadi di salah satu desa, 
dimana bibit yang telah disulam 
banyak yang mati. Atau bila terjadi 
kebakaran, dana dapat digunakan 
untuk menanami kembali lahan 
yang terbakar. Dana retensi yang 

tidak digunakan dapat dialokasikan 
untuk kegiatan desa yang sesuai 
dengan RPJM-Desa, atas persetujuan 
musyawarah desa.

Seperti yang pernah dijelaskan pada 
bab sebelumya bahwa, bukanlah 
hal yang mudah membantu warga 
untuk memahami bahwa besaran 
biaya yang disediakan oleh KFCP 
tidak hanya untuk bibit atau tenaga 
kerja saja, melainkan untuk semua 
biaya produksi yaitu: pembangunan 
persemaian, transportasi, tenaga 
kerja, retensi, dan sebagainya. 
Namun, melalui diskusi intensif 
dan praktik pembiayaan serta 
pembayaran yang terus menerus 

melalui berbagai kegiatan KFCP, 
sebagian dari warga mulai dapat 
mengerti alokasi dan sebaran 
manfaat yang tercantum dalam 
biaya kegiatan KFCP. Hal tersebut 
merupakan pembelajaran penting 
bagi program REDD+ lainnya, 
dimana membangun kesepahaman  
mengenai alokasi biaya dan manfaat 
diantara warga memerlukan waktu 
dan tenaga yang tidak sedikit. 
Terbangunnya pemahaman yang baik 
mengenai biaya diantara warga dapat 
menghindari konflik yang berkaitan 
dengan transparansi dan kepercayaan 
warga terhadap program maupun 
desa sebagai pengelola.
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KEGIATAN REFORESTASI YANG DILAKUKAN OLEH KFCP TERDIRI DARI 

REFORESTASI ALAMIAH (NATURAL REFORESTATION) DAN REFORESTASI 

BUATAN (ARTIFICIAL REFORESTATION). Reforestasi alamiah dilakukan melalui 

penyelenggaraan release dan reforestasi buatan diterapkan melalui penanaman 

kembali lahan yang terdegrasi. 

Secara garis besar, intervensi 
reforestasi KFCP yang 
dijelaskan dalam laporan ini 
terdiri dari release di lahan 

seluas 59 hektar, pembibitan dan 
penanaman seluas 1.911 hektar. 
Dalam melakukan penanaman, 
bibit disediakan oleh warga desa. 
Release hanya dilakukan satu kali di 
tahun 2013, karena diperuntukkan 
sebagai uji coba saja. Pembibitan 
dilakukan dalam dua tahap, tahap 
pertama tahun 2011-12, dan tahap 
kedua tahun 2012-13 dengan target 
produksi bibit lebih besar. Sementara 
itu, penanaman dilakukan dalam 
tiga tahap, 1) tahun 2010, sebagai 
uji coba, 2) tahun 2011-12, skala 
besar, 3) tahun 2012-13, skala besar. 
Tahapan pelaksanaan pembibitan 
dan penanaman tersebut dilakukan 

untuk memperoleh pembelajaran 
dan perbaikan baik bagi desa 
maupun KFCP, dalam hal teknis 
maupun sosial, melalui praktik yang 
terus menerus dilakukan sepanjang 
tahun program berjalan. 

KFCP merancang agar reforestasi 
dilakukan melalui pendekatan 
berbasis masyarakat dengan 
mengedepankan prinsip learning by 
doing dan kemandirian, dimana desa 
(melalui TPK/TP) menjadi pengelola 
dari kegiatan ini. Warga desa 
dilibatkan dari mulai perencanaan, 
pelaksanaan hingga pengawasan 
seluruh kegiatan reforestasi. Hal ini 
dimaksudkan agar desa memiliki 
pengetahuan dan keterampilan 
dalam melakukan reforestasi 
yang dapat digunakan desa untuk 

mengelola program REDD+ lainnya 
dan hutan desa secara mandiri.

Guna membantu warga dalam 
teknik reforestasi, KFCP menyusun 
berbagai panduan seperti panduan  
pembibitan, penanaman dan lain 
sebagainya. Sebagian besar warga 
telah memiliki pengalaman dalam 
mengelola kebun atau hutan, 
namun dengan teknik yang masih 
sederhana. Maka dari itu, diperlukan 
pendampingan dan asistensi teknis 
yang intensif untuk meningkatkan 
kualitas teknik penanaman warga. 

Secara ringkas, pembelajaran yang 
diperoleh selama kegiatan reforestasi 
yang dilaksanakan dari tahun 2010-
13, dapat dilihat pada butir-butir di 
bawah ini:

RINGKASAN

Non Teknis

Membangun kepercayaan masyarakat terhadap manfaat program merupakan hal yang penting untuk mendorong 
keterlibatan mereka dalam program, sehingga masyarakat dapat memperoleh sebanyak mungkin manfaat. Guna 
membangun kepercayaan, sebelum program dimulai, perlu untuk mengidentifikasi pengalaman dan pandangan warga 
terhadap isi program, sehingga jika timbul pandangan negatif di antara warga, dapat diantisipasi lebih dini. Selain itu, 
perlu juga untuk menjelaskan manfaat dan resiko program sebelum kegiatan dijalankan, dan memberikan kesempatan 
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kepada masyarakat untuk memutuskan keterlibatannya berdasarkan manfaat dan resiko program. Namun demikian, 
pada desa atau daerah yang sudah memiliki pandangan negatif terhadap program (terkadang disertai juga oleh 
dinamika politik desa), membangun kepercayaan memerlukan waktu yang lama dengan sumber daya yang besar. 

Diperlukan pemetaan dan pemahaman yang baik dalam mengidentifikasi situasi dan kondisi politik yang ada di 
desa. Dinamika politik ini sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai pihak (swasta maupun pemerintah). Kondisi politik 
desa yang tegang dapat mendorong program menjadi media bagi salah satu pihak untuk menyudutkan pihak lawan.

Dalam menjalankan reforestasi, perlu secara jelas dan berulang-ulang dinyatakan kepada desa bahwa program KFCP 
tidak ada kaitannya dengan pengubahan status atau kepemilikan lahan desa. Berdasarkan kenyataan di lapangan, 
KFCP memberikan keleluasaan pada desa untuk menentukan lokasi dan luasan (disesuaikan dengan kapasitas program) 
lahan reforestasi. Hal tersebut dimaksudkan agar desa memperoleh bukti bahwa desa beserta warganya adalah pihak 
yang memiliki lahan, bukan KFCP. Hal ini dilakukan karena reforestasi erat kaitannya dengan status dan kepemilikan 
tanah/lahan. Sedangkan konflik lahan sering timbul karena banyaknya kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat 
di desa, baik di internal desa maupun dari pihak luar, misalnya konflik kepentingan antar swasta [perkebunan dan 
pertambangan ataupun antar pemerintah (hutan lindung dan hutan adat)].

 

Dalam pelaksanaan reforestasi yang berbasis masyarakat dengan menerapkan prinsip learning by doing dan 
kemandirian, warga desa perlu dilibatkan dalam seluruh siklus program, mulai dari perencanaan (kajian, survei, 
dan sebagainya),  pelaksanaan, penilaian hingga pengawasan. Pelibatan warga dalam seluruh siklus tersebut 
memungkinkan warga untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lengkap dalam menjalankan sebuah 
program. Kedepannya, diharapkan desa memiliki kesiapan untuk mengelola program REDD+ lainnya secara mandiri.

Berdasarkan pengalaman KFCP, pertemuan yang bersifat informal adalah pendekatan yang penting dilakukan, guna 
menyebarkan informasi seluas mungkin kepada berbagai kelompok warga yang ada di desa. Selain itu, pendekatan 
informal juga penting karena tidak semua warga dapat menghadiri pertemuan formal (seperti Musdes). Melalui 
pendekatan informal, berbagai kelompok warga memperoleh kesempatan untuk mendengar, menanyakan, dan 
menyatakan pendapatnya, sehingga program akan menerima lebih banyak masukan. 

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan, terlebih dahulu perlu diidentifikasikan kebutuhan dan keinginan 
mereka dalam program. Seperti pada penanaman, sebagian besar perempuan tidak dapat terlibat karena adanya 
tugas rumah tangga, dan sebagian lagi karena kebiasaan lokal. Sedangkan pada pembibitan, lebih banyak perempuan 
yang terlibat, karena lokasinya dekat dengan rumah tempat tinggal.

Anggaran biaya harus dan perlu didiskusikan dengan berbagai kelompok warga desa, dan besaran komponen biaya 
harus berdasarkan harga pasar yang berlaku. Keterbukaan diperlukan untuk mendorong transparansi diantara warga 
dan pemerintahan desa, sehingga mereka dapat belajar pentingnya transparansi, dan kedepannya mereka dapat 
menerapkannya dalam program lain. Penyesuaian anggaran dengan harga pasar akan memberikan kesempatan kepada 
warga untuk memperoleh harga terbaik, sehingga mereka mendapatkan manfaat sebesar mungkin. 
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Biaya reforestasi yang berbasis masyarakat bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan reforestasi yang biasa 
dilakukan melalui program pemerintah. Namun demikian, biaya tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka 
panjang bagi masyarakat dan kelestarian hutan. Keterlibatan warga dalam program dapat menumbuhkan rasa 
kepemilikan mereka terhadap kegiatan reforestasi sehingga mereka dapat menjaga dan melindungi hutan dari 
kerusakan.

Menetapkan jumlah biaya reforestasi perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati mengingat beberapa komponen 
biaya seperti transportasi sangat ditentukan oleh jarak desa dengan lokasi penanaman. Berdasarkan pengalaman 
KFCP, semakin jauh lokasi desa dengan areal penanaman akan semakin tinggi biaya reforestasi. Demikian pula dengan  
kapasitas warga dalam melakukan kegiatan reforestasi, semakin rendah kapasitas akan semakin tinggi biaya reforestasi 
yang diperlukan. Kapasitas yang rendah memerlukan pendampingan dan pengawasan intensif dari staf KFCP selama 
program berlangsung, apalagi jika lokasinya jauh akan semakin menambah biaya transportasi.

Mekanisme pembayaran berbasis input diterapkan sebagai media pembelajaran bagi warga untuk menuju 
pembayaran berbasis output yang dapat diterapkan oleh program REDD+ lainnya. KFCP memberikan pembayaran 
secara kolektif kepada desa, apabila target kegiatan telah dapat dicapai dengan baik. Untuk pembayaran kepada 
warga, telah disepakati bahwa desa akan membagikannya kepada tiap-tiap warga. Pembayaran yang telah disepakati 
oleh warga tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga atau waktu usaha yang dicurahkan oleh tiap-tiap warga 
untuk kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap adaptasi pengelolaan pembayaran 
berdasarkan kebiasaan lokal. Namun disatu sisi, desa juga belajar mengenal pembayaran kolektif, dimana pembayaran 
tidak akan dilakukan jika seluruh warga desa yang terlibat dalam kegiatan belum mencapai target. 

Teknis

Riset silvikultur terutama jenis tanaman merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan sebelum reforestasi 
dilaksanakan. Riset tersebut akan memberikan dasar ilmiah dan kepastian bahwa spesies tanaman yang akan 
dikembangkan merupakan spesies asli dan yang memiliki daya hidup tinggi. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk 
menjaga kelestarian spesies tanaman lokal yang ada di Kalimantan Tengah. 

Release atau pembebasan lahan di area yang terdegradasi yang memiliki semai alamiah >1500 (dengan asumsi jarak 
tanam 3x3 dan jumlah bibit 1.111 per hektar) dari gulma dan tumbuhan pengganggu lainnya seperti paku-pakuan 
atau pakis-pakisan. Kegiatan pembebasan merupakan intervensi reforestasi dengan biaya rendah jika dibandingkan 
dengan penanaman. Hal ini dikarenakan kegiatan pembebasan lebih sederhana dibandingkan dengan penanaman, 
dimana pembebasan hanya melibatkan kegiatan penataan dan pembersihan lahan, disertai pencatatan jenis dan 
pertumbuhan semai alami yang ditemukan.

Berdasarkan pengalaman KFCP, disarankan produksi bibit dilakukan oleh warga desa, dibandingkan dengan 
membelinya dari pihak ketiga (supplier). Meskipun diperlukan waktu, tenaga dan biaya yang lebih besar, namun hal 
tersebut merupakan investasi bagi desa untuk memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pendapatan. 
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Mendorong perubahan perilaku warga khususnya dalam teknik penanaman dan pembibitan perlu dilakukan terus 
menerus, walaupun hal tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Warga perlu mempraktikkannya 
berulang-ulang. Selain itu, penting untuk menunjukkan bukti keberhasilan dari teknik baru yang diperkenalkan kepada 
warga, sehingga mereka yakin akan manfaat dari penerapan teknik baru tersebut.
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Lampiran 1. Spesies tanaman yang ditemukan saat Release 

Nama Lokal Nama Latin Nama Lokal Nama Latin Nama Lokal Nama Latin

Aci (Clusiaceae) Garcinia 
sp.1 Alau/Cemara

(Podocarpaceae) 
Dacrydium 
pectinatum de Laub.

Bintangur (Callophylaceae) 
Calophyllum hosei

Gulung Haduk (Ebenaceae) Diospyros 
evena Hangkang

(Sapotaceae) 
Palaquium leiocarpum 
Boerl.

Hawuk 

Kajalaki/para-
para

(Meliaceae) Aglaia 
rubiginosa (Hiern) 
Pannell

Kalalawit (Rubiaceae) Uncaria 
gambier

Kalanduyung 
Himba

(Primulaceae) 
Ardisia sp.

Kemuning (Polygalaceae) 
Xanthophyllum sp. Karang Daw Kapurnaga 

Jangkar

(Calophyllaceae) 
Calophyllum 
sclerophyllum 
Vesque

Kayu Arang Bahu
(Ebenaceae) Diospyros 
confertiflora (Hiern) 
Bakh.

Kayu Berang (Primulaceae) Ardisia 
pyrsocoma Kayu Arang Bahu

Ebenaceae) 
Diospyros 
confertiflora (Hiern) 
Bakh.

Kayu Sapat/Irat (Burseraceae) Santiria 
laevigata Kempas/Bangaris

(Fabaceae) 
Koompassia 
malaccensis Benth.

Kenari/Karandau 
Puti

(Euphorbiaceae) 
Blumeodendron 
tokbrai (Blume) 
Kurz

Luyuk Bunyer Madang Krikit Madang Litsea

Martibu 
(Crypteroniaceae) 
Dactylocladus 
stenostachys

Nipa/
Garunggang

(Hypericaceae) 
Cratoxylum 
arborescens (Vahl) 
Blume

Nyatu Bawoy
(Sapotaceae) 
Palaquium 
pseodorostratum

Pahawas Pisang-pisang  
Besar

(Annonaceae) 
Mezzetia parviflora Pisang kecil

Perupuk Keras (Leguminosae)
Kayu Lalas Daun 
Besar/Galam 
Tikus

(Myrtaceae) Syzygium 
zeylanicum (L.) DC.

Bua Dawat/Papar 
Buwu

(Phyllanthaceae) 
Antidesma 
coriaceum Tul.

Bua Bintang (Rubiaceae) Timonius 
sp.

Kopi-Kopi/Kayu 
Tulang

(Rubiaceae) Canthium 
dydimum

Jangkang Kuning/
Rahanjang

(Annonaceae) 
Xylopia fusca 
Maingay ex Hook.F. 
& Thomson

Jamai/
Sangkuwuk Mahang

(Euphorbiaceae) 
Macaranga pruinosa 
(Miq.) Müll. Arg.

Kambasulan (Myrtaceae) 
Rhodamnia cinerea

Kambasira (Aquifoliaceae) Ilex 
cymosa Blume. Nyatu Gagas

(Sapotaceae) 
Palaquium 
cochleariifolium 
P.Royen

Katiau

(Sapotaceae) 
Madhuca 
motleyana (de 
Vriese) J.F. Macbr.

Karanji (Rubiaceae) Ixora 
havilandii Pampaning Bitik (Fagaceae) 

Lithocarpus sp.
Kayu Lalas Daun 
Kecil

Kopi-Kopi Merah Mangkinang 
Daun Besar

(Elaeocarpaceae) 
Elaeocarpus ovalis

Mandarahan 
Daun Kecil

(Myristicaeae) 
Gymnacranthera 
parquhariana

Patanak Daun 
Besar

(Elaeocarpaceae) 
Elaeocarpus 
acmocarpus

LAMPIRAN
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