PEMBELAJARAN PRAKTIS

Pemantauan Terhadap: Vegetasi,
Pengelolaan Kebakaran, serta Gambut dan
Hidrologi
Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP)
Januari 2014

Pemantauan Terhadap: Vegetasi,
Pengelolaan Kebakaran, serta
Gambut dan Hidrologi
Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP)

Penulis:
Laura Graham, Fransiscus Xaverius,Tri Wahyu Susanto, Sherly
Manjin, Elba Tri Juni, Febrasius Masal, Ariesandy Sanora, dan
Nasrul Ichsan.

Penyunting:
Sulistyo A. Siran, Sri Hardiyanti, dan Rachael Diprose.

2

KFCP | Pemantauan Terhadap: Vegetasi, Pengelolaan Kebakaran, serta Gambut dan Hidrologi

RINGKASAN

P

ADA PERTENGAHAN 2009, Australia dan Indonesia membentuk kemitraan dengan nama Indonesia-Australia
Forest Carbon Partnership (IAFCP), dimana salah satu komponennya adalah Kalimantan Forests and Climate
Partnership (KFCP). Kegiatan utama KFCP adalah membangun percontohan REDD+ pada Hutan Rawa Gambut, di
Kalimantan Tengah, Indonesia.
Program KFCP bertujuan mengadakan uji coba serangkaian pendekatan untuk mengetahui bagaimana investasi di
REDD+ mencapai pengurangan emisi sambil memberikan mata pencaharian yang lebih baik kepada masyarakat yang
bergantung pada hutan, berdasarkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. KFCP juga membantu
mengintegrasikan REDD+ ke dalam perencanaan dan tata kelola serta masyarakat, dengan membangun kapasitas lokal
dan menguji model kelembagaan dan kebijakan REDD+.
Pemantauan lapangan merupakan komponen kunci dalam REDD+ atau program emisi-karbon. KFCP membentuk
unit pemantauan inti untuk menilai perubahan pada laju emisi karbon di areal KFCP selama program berjalan. Hal ini
sangat penting dari sudut pandang pengembangan metodologi untuk menghitung perubahan tingkat emisi karbon dari
hutan rawa gambut tropis di mana sejumlah besar karbon disimpan tetapi hanya sedikit kegiatan yang dikembangkan
untuk memantau dan menghitung emisi dari ekosistem ini. Untuk tujuan ini, KFCP membentuk Tim Pemantau Vegetasi
(Vegetation Monitoring Team/VMTeam), Tim Pemantau Pengelolaan Kebakaran (Fire Management Team/FMTeam) dan
Tim Pemantau Gambut dan Hidrologi (Peat and Hydrology Monitoring Team/PHMTeam).
Tim-tim yang dimaksud aktif di lapangan selama lebih dari tiga tahun (2010-13). Mereka bertugas mengumpulkan
data yang diperlukan untuk validasi laju perubahan emisi karbon dari wilayah kerja KFCP. Tugas tersebut merupakan
pekerjaan yang memerlukan metodologi yang tepat dan data yang akurat. Dalam pelaksanaannya, dihadapi
pula beberapa tantangan logistik dan praktis yang sulit untuk dikendalikan untuk mengelola tim dan melakukan
pemantauan lapangan di areal yang luas dan terpencil, sambil bekerja sama dengan masyarakat setempat. Pengalaman
KFCP tentang cara terbaik menghindari rintangan dan mengatasi tantangan yang disajikan dalam laporan ini
memberikan pelajaran yang luas untuk proyek pemantauan lingkungan yang lain di seluruh dunia.
Laporan ini menguraikan latar belakang dan tujuan tim-tim pemantau yang dibentuk di wilayah kerja KFCP dan penting
untuk REDD+. Kemudian juga menggambarkan pelajaran terkait tim-tertentu dan yang umum untuk semua tim, yang
didapat dari lapangan oleh ketiga tim pemantau KFCP. Topik bahasan meliputi: bekerja sama dengan lembaga-lembaga
desa, keterlibatan penduduk setempat, pelatihan staf, sampai perbaikan metodologi, biaya, efisiensi, dan pengelolaan
data. Setiap bagian menggambarkan konteks masing-masing topik, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah
yang diambil untuk mengatasi tantangan dan meminimalkan kemungkinan munculnya hambatan, dengan disertai
diskusi dan rekomendasi. Bila memungkinkan, variasi antar lokasi studi dibahas dan contoh rinci diberikan dalam setiap
bagian.
Pada bagian akhir laporan ini disampaikan ringkasan mengenai pelajaran inti dari metodologi dan praktik lapangan
serta rekomendasi. Beberapa temuan kunci dari laporan ini meliputi:
•

pentingnya negosiasi yang baik antara penduduk setempat dan proyek atau program-program REDD+

•

keseimbangan antara keterlibatan masyarakat yang adil dan merata dalam kegiatan pemantauan dan
kebutuhan untuk memastikan data berkualitas tinggi dari tim yang sangat terlatih;

•

pentingnya pendidikan masyarakat tentang kegiatan pemantauan, dan prosesnya bisa sejalan dengan
penanganan dua isu sebelumnya; dan terakhir

•

pentingnya pengelolaan data yang disiapkan dengan baik.
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DAFTAR SINGKATAN

ANOVA		 : Analysis of Variance
BAU			

: Business as usual

BOSF			

: Borneo Orangutan Survival Foundation

CKPP			

: Central Kalimantan Peatland Project

DBH			

: Diameter at Breast Height

FM Team		

: Fire Management Team

GHG			

: Greenhouse Gas

GPS 		

: Global Positioning System

HFL			

: Heavy Fuel Load

IAFCP		 : Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership
IPCC			

: Intergovernmental Panel on Climate Change

KFCP			

: Kalimantan Forests and Climate Partnership

Korlap		 : Koordinator Lapangan, Field coordinator
MODIS		 : Moderate resolution Imaging Spectroradiometer
MRV			

: Monitoring, Reporting and Verification

PHM			

: Peat and Hydrology Monitoring

PHM Team		

: Peat and Hydrology Monitoring Team

PSF			

: Peat Swamp Forest

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

: Reduced Emission Levels

TP			

: Tim Pengawas, Supervisory Team

TPK			

: Tim Pengelola Kegiatan, Activity Management Team

TPSF			

: Tropical Peat Swamp Forest

TRMM		 : Tropical Rainfall Measuring Mission
VM Team		

: Vegetation Monitoring Team
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mencerminkan pandangan dari kedua pemerintah tersebut. Laporan ini merupakan laporan kerja mengenai
pembelajaran praktis dari pelaksanaan kegiatan KFCP di lapangan. Kedepannya, dimungkinkan perbaikan-perbaikan
untuk mengakomodir masukan, umpan balik, serta bukti dan pengalaman baru untuk menyempurnakan isi laporan.
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INDONESIA TELAH MENGAMBIL PERAN PEMIMPIN DI ANTARA NEGARA-NEGARA
BERKEMBANG dalam menjajaki cara mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) melalui
inisiatif REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan1).

P

ada pertengahan 2009, Australia dan Indonesia membentuk
kemitraan yaitu Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership
(IAFCP), dimana salah satu komponennya adalah Kalimantan Forests
and Climate Partnership (KFCP).

Kegiatan utama KFCP adalah
membangun percontohan REDD+
pada Hutan Rawa Gambut (Peat
Swamp Forests/PSF) di Kalimantan
Tengah, Indonesia.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh
program KFCP berlangsung di areal
sekitar 120.000 hektar (ha) lahan
gambut tropis. Bagian selatan dari
areal tersebut (sekitar 50.000 ha)
meliputi sisi Timur Laut dari Blok A
areal bekas proyek Pengembangan
Lahan Gambut (PLG) dan bagian
Utara (sekitar 70.000 ha) meliputi
bagian tengah Blok E dari PLG di
provinsi Kalimantan Tengah (Gambar
1.1). Kedua blok pernah tertutup
hutan gambut, tetapi area tersebut
sekarang terbagi dua oleh kanal
besar berdekatan timur-barat.
Disamping itu, tingkat gangguan dan

kualitas hutan lahan bagian utara
dan selatan kini berbeda. Blok E
memiliki sebuah kanal sepanjang 12
km mengalir dari utara ke selatan
yang berdampak pada kondisi tata
airnya. Banyak kanal-kanal kecil
hasil penggalian dengan tangan,
dan areal tersebut telah menjadi
areal konsesi perusahaan (1980-98)
maupun tebangan liar. Sungguhpun

Kegiatan yang
dilaksanakan oleh
program KFCP
berlangsung di areal
sekitar 120.000
hektar (ha) lahan
gambut tropis.

terdapat jaringan ekstensif kanalkanal yang dibangun di Blok A,
banyak bagian Blok E yang tetap
relatif tidak terganggu. Sebaliknya,
di Blok A terdapat jaringan kanal
yang bersilangan selebar 6-10 m
selain dua kanal besar selebar 30
m yang memisahkan Blok A dengan
Blok E. Hampir semua areal Blok
A, selain dari yang sekitar 5000 Ha,
telah mengalami deforestasi atau
degradasi yang parah.
Sebanyak empat belas pemukiman
masyarakat di sepanjang sungai
Kapuas di areal KFCP terlibat
dalam kegiatan KFCP di tingkat
desa. Pemukiman-pemukiman
ini membentuk sembilan Unit
Administrasi Desa (desa)2 terbentang
di dua kecamatan di dalam
kabupaten Kapuas. Kegiatan KFCP
meliputi bantuan untuk merumuskan
Rencana Pembangunan Desa
lima tahunan, kesempatan untuk
memperoleh manfaat penghasilan
langsung dari kegiatan reforestasi dan

1
Dan pengelolaan hutan lestari, konservasi dan peningkatan stok karbon.
Selama periode studi pemantauan (2010–12) hanya ada tujuh desa yang diakui-pemerintah yang terdiri atas 14 dusun. Pada Juli 2013 dua desa di
antaranya secara yuridiksi terpecah menjadi dua, sehingga semuanya menjadi sembilan.

2
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rehabilitasi skala kecil, dari kegiatan
pemantauan lahan gambut yang luas,
peningkatan kapasitas tingkat desa
dan kesempatan untuk mengelola
sendiri dan melaksanakan kegiatan
di bawah kesepakatan antara desa
dan program (Village Agreement/VA
atau Perjanjian Desa), pengelolaan
dan pengawasan kebakaran, kegiatan
mata pencaharian alternatif, kegiatan
pendidikan termasuk lokakarya
tentang pengelolaan kebakaran dan
sekolah-sekolah pertanian, dan lainlain.
KFCP membentuk unit pemantauan
lahan gambut inti untuk menilai
perubahan di lingkungan lokal
agar dapat membangun model
untuk menaksir emisi GRK dari
lahan gambut tropis. KFCP juga
mengumpulkan data pantauan untuk
menilai pengaruh dari intervensi
fisik dan kegiatan sosial, dimana
intervensi yang dilaksanakan
tersebut sejalan dengan rencana
prioritas bergulir (bisa berubah).
Tugas pemantauan juga sangat
penting untuk pengembangan
metodologi untuk menghitung
perubahan tingkat emisi karbon dari
hutan rawa gambut dimana banyak
karbon tersimpan tetapi hanya
sedikit kegiatan pemantauan dan
pengukuran emisi pada ekosistem
ini. Untuk itu, KFCP membentuk Tim
Pemantauan Vegetasi (Vegetation
Monitoring Team/TVMTeam), Tim
Pemantauan Pengelolaan Kebakaran
(Fire Management Monitoring Team/
VMTeam), dan Tim Pemantuan
Gambut dan Hidrologi (Peat and

10

Hidrology Monitoring Team/
PHMTeam).

KFCP membentuk unit
pemantauan lahan
gambut inti untuk
menilai perubahan di
lingkungan lokal agar
dapat membangun
model untuk menaksir
emisi GRK dari lahan
gambut tropis.
Pemantauan lapangan merupakan
komponen kunci dari upaya
menurunkan emisi pada inisiatif
REDD+ untuk mengukur laju
perubahan emisi serta pengecekan
lapangan estimasi nasional dan
ukuran skala besar lainnya. Untuk
itu metodologi harus tepat dan
data harus akurat. Perlu pula
diperhatikan tantangan logistik dan
praktis dalam pengelolaan timtim dan pelaksanaan pemantauan
lapangan terhadap wilayah
yang luas dan daerah terpencil.
Dikarenakan kondisi lapangan
yang sulit dikendalikan maka
perlu kerja sama yang erat dengan
masyarakat setempat, walaupun
ini membutuhkan pelatihan dan
peningkatan kapasitas. Pengalaman
KFCP dalam menghindari hambatan
dan menghadapi tantangan yang
disajikan dalam laporan ini memberi
banyak pelajaran untuk program
pemantauan lingkungan lain di
seluruh dunia.

Laporan ini menjelaskan latar
belakang tim-tim pemantauan yang
dibentuk di wilayah kerja KFCP dan
diperlukan untuk REDD+ (Bagian 1).
Kemudian juga gambaran mengenai
pelajaran yang diperoleh dari
lapangan oleh ketiga tim pemantau
KFCP tersebut (Bagian 2), baik yang
terkait dengan tim tertentu maupun
yang umum terjadi disemua tim.
Setiap bagian menggambarkan
secara detail beberapa tantangan
utama yang ditemui dan cara
mengatasinya di lapangan. Ketika
tantangan-tantangan tersebut
sulit untuk dikendalikan maka
langkah penyelesaian bisa dilakukan
jika situasinya sudah dipahami,
termasuk rekomendasi saransaran alternatifnya. Topik yang
akan dibahas meliputi: mekanisme
kerja dalam lembaga-lembaga
desa, keterlibatan penduduk
setempat, pelatihan staf, perbaikan
metodologi, biaya, efisiensi, dan
pengelolaan data. (Bagian 2.12.6, berturut-turut). Setiap bagian
menggambarkan konteks masingmasing topik, tantangan yang
dihadapi, dan langkah-langkah yang
diambil untuk mengatasi tantangan
dan meminimalkan kemungkinan
munculnya hambatan, dengan
disertai diskusi dan rekomendasi.
Bila memungkinkan, variasi antar
lokasi studi dibahas dan contoh
rinci diberikan dalam setiap bagian.
Laporan ini ditutup dengan ringkasan
pembelajaran penting mengenai
metodologi dan praktik lapangan
serta rekomendasi (Bagian 3).
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Gambar 1. Peta Areal Studi KFCP

Sumber: KFCP
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1.2 Tujuan dan Prinsip-Prinsip Pemantauan REDD+
Inisiatif REDD+ bertujuan
mengurangi tingkat emisi karbon
dengan memberi insentif terhadap
berbagai upaya untuk menghindari
tindakan yang, apabila dilakukan
seperti biasa (business as usual/
BAU), kemungkinan menyumbang
pelepasan karbon ke atmosfir.
Sementara itu melalui penetapan
kebijakan, peraturan, program,
proyek dan aktivitas skala kecil,
baik nasional maupun lokal akan
memberikan kontribusi dalam
mencapai tujuan REDD+ tersebut.
Untuk menilai keberhasilan
dalam penurunan emisi, maka
komponen Monitoring, Reporting
and Verification (MRV), atau sistem
pengukuran, pelaporan, dsn verifikasi
REDD+ sangat penting untuk
diketahui. Dengan demikian, pada
tingkat sub-nasional dan nasional,

total tingkat pengurangan emisi3
(Reference Emissions Level/REL)
harus dihitung secara akurat dan
handal. Di masa depan, mekanisme
MRV akan membantu dan sekaligus
mendorong pembayaran insentif
kepada pemerintah terkait dan
badan-badan yang berpartisipasi
dalam inisiatif REDD+ tersebut.
Lima pool karbon (lima area dimana
karbon ditemukan dalam ekosistem)
digabung dan membentuk total
simpanan karbon sebuah ekosistem
dan sumber-sumber emisi potensial
dari ekosistem tersebut. Pool
karbon tersebut terdiri dari (1)
biomassa diatas tanah (misalnya
biomassa pohon, semak-semak,
dll.), (2) biomassa di bawah tanah
(terutama akar), (3) kayu mati, (4)
serasah dan (5) tanah. Panel Antar

Pemerintah tentang Perubahan
Iklim (Intergovernmental Panel of
Climate Change/IPCC) menyediakan
metode rinci bagi mereka yang
terlibat dalam kegiatan REDD+
tentang bagaimana menilai simpanan
karbon ini ke tingkat akurasi dan
kelengkapan yang dibutuhkan untuk
memenuhi standar MRV REDD+. IPCC
merekomendasikan bahwa penilaian
karbon dan emisi karbon didasarkan
pada definisi dan klasifikasi berbagai
kategori lahan untuk ekosistem
tertentu yang ditentukan oleh pola
manajemen penggunaan lahan yang
berbeda, dan mengukur volume
karbon dan emisi potensial yang
terkait dengan setiap jenis konversi
lahan. Kegiatan ini dilakukan melalui
pengambilan contoh di lapangan, dan
kemudian ke skala lanskap melalui
data penginderaan jauh.4

1.3 Perlunya Pemantauan Pada Lahan Gambut Tropis
Hutan rawa gambut tropis adalah
ekosistem yang mempunyai
simpanan karbon tinggi dan sangat
padat, terutama karena lapisan
tebal gambut di bawah tanah yang
dapat mencapai kedalaman 15
m. Hutan tersebut menyediakan
penyangga lingkungan untuk gambut,
mempertahankan kelembaban tinggi,
sementara akar-akar pohon menahan
gambut tetap di tempat. Deforestasi

menyebabkan hilangnya karbon
dari ekosistem karena pohon-pohon
(yang terdiri dari kumpulan karbon)
ditebang. Penebangan pohon
tersebut juga membuka gambut,
menyebabkan terjadinya oksidasi dan
pelepasan karbon. Proses pelepasan
karbon terjadi ketika gambut yang
terendam air dikeringkan, bakteri
mulai membusukkan karbon dalam
gambut (oksidasi) dan karbon dilepas

ke atmosfir sebagai karbon dioksida
(Page et al. 2009). Gambut kering
yang terbuka mudah sekali terbakar,
terutama mengingat penggunaan
lahan setempat sering memakai
api sebagai alat pembuka lahan.
Selain itu, karena ketinggian air, atau
kondisi ‘berawa’ lahan gambut alami,
kanal besar sering dibuat untuk
menurunkan ketinggian air untuk
maksud konversi lahan sehingga

Reduced Emission Level (REL) menyangkut pengukuran dan perhitungan rata-rata tingkat emisi untuk beberapa tahun sebelum tahun berjalan
untuk masing-masing negara peserta REDD+. Negara tersebut kemudian mengukur tingkat emisi untuk tahun berjalan, dengan sasaran angkanya
lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya yang diperhitungkan. Karena itu REL mempunyai sasaran tingkat emisi lebih rendah yang dicapai.
Misalnya, jika satu negara menghitung bahwa mereka mengemisi, rata-rata, 20 gigaton karbon per tahun dari tahun 2000-12, kemudian pada tahun
2013 negara tersebut mengemisi 17 gigaton, negara tersebut mempunyai REL sebesar 3 gigaton.
3

Untuk informasi lebih lanjut lihat Ministry of Forestry of The Republic of Indonesia (2009); IPCC (2000) dan Parker et al. (2009).

4
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membuat areal tersebut bahkan
semakin kering dan lebih rentan
terhadap oksidasi dan kebakaran.5
Agar dapat menentukan jumlah
karbon dari kelima pool karbon
untuk setiap jenis klasifikasi lahan

dari hutan rawa gambut, maka harus
dilakukan pemantauan vegetasi
maupun pemantauan gambut. Selain
itu, karena kebakaran merupakan
komponen kunci pada emisi
karbon dari hutan rawa gambut,
maka perlu dilakukan pemantauan

kebakaran yang mencatat frekuensi,
distribusi dan berbagai penyebab
kebakaran yang berhubungan dengan
penggunaan lahan, kedalaman
gambut, penutupan lahan, dan
sebagainya.

1.4 Tujuan
Berdasarkan teori di atas, KFCP
membentuk Tim Pemantauan
Vegetasi, Tim Pemantauan
Pengelolaan Kebakaran dan Tim
Pemantauan Gambut dan Hidrologi

di dalam unit pemantauan KFCP.
Metodologi dikembangkan (lihat
Bagian 1.5) berdasarkan literatur
praktik terbaik (Panduan IPCC (2000)
dan SNI (2011) – metode Standard

Nasional Indonesia), sehingga timtim tersebut bisa mengumpulkan
data untuk mengukur volume karbon
dan laju perubahan karbon pada :

•

Vegetasi (data untuk perhitungan biomassa di atas tanah, struktur dan komposisi hutan, dan regenerasi)

•

Kedalaman gambut dan subsiden (data untuk perhitungan biomassa di bawah tanah dan laju kehilangan gambut
dan pemadatan)

•

Hidrologi (data untuk menghitung ketinggian air tanah tahunan dan musiman di kubah gambut)

•

Peristiwa kebakaran, dalam hubungannya dengan lokasi dan praktik-praktik penggunaan lahan terkait dengan
pembangunan kebun baru dan pertanian.

1.5 Metodologi
Di bawah ini disajikan dengan
sangat ringkas metodologi lapangan,
penyimpanan data dan teknik-teknik

analisis dari unit pemantauan KFCP.
Untuk metode yang lebih rinci,
silakan merujuk pada metodologi dan

laporan-laporan ilmiah terkait yang
dipersiapkan oleh masing-masing tim
pemantauan:

•

KFCP Vegetation Monitoring Methodology (Graham and Mahyudi 2013)

•

Heavy Fuel Load Assessment: Line Intersect Method and Heavy Fuel Load Results (Graham et al., In Press)

•

Survey Sebaran dan Tipe Asset di Wilayah KFCP: Hubungan dengan Sejarah Kebakaran dan Kedalaman Gambut
(Febrasius et al., In Press)

•

Monitoring Hotspot dan Investigasi Kejadian Kebakaran di Wilayah KFCP (Febrasius et al., In Press)

•

KFCP Hydrology and Peat Monitoring Methodology (Ichsan et al., In Press).

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Page et al. (2009), and Page et al. (2002).

5
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1.5.1 Pemantauan Vegetasi
Delapan lokasi dipilih untuk
pemantauan vegetasi agar mewakili
jenis hutan yang tersebar di seluruh
wilayah kerja KFCP (Gambar 1).
Semua lokasi terletak di sekitar
transek hidrologi, dan jalur
penerbangan LiDAR (Light Detection
and Ranging), untuk memfasilitasi
transfer data. Pada setiap lokasi,
dibangun tiga transek, masingmasing sepanjang 700 m dan
berjarak 150 m, tegak lurus dengan
kanal (atau transek KF-21).
Plot-plot dibuat di delapan lokasi
dengan jarak 50 m, 100 m, 400 m
dan 700 m dari kanal, sehingga ada

Semua vegetasi
pohon diberi tanda
satu-satu dan
spesiesnya dicatat;
setiap tahun DBH dan
ketinggiannya diukur
kembali.

12 plot per lokasi. Jarak ini dipilih
berdasarkan data survei awal yang
mengindikasikan strata vegetasi
yang berbeda sesuai jarak dari
kanal. Plot-plot dirancang memakai
rancangan-plot-tersarang/hirarkis,
untuk memfasilitasi pengukuran
anakan (2x2 m2, tinggi <1,5 m),
sapihan, (8x8 m2, 10 cm> Diameter of
Breast Height/DBH (diameter setinggi
dada), tinggi > 1,5 m), tiang (16x16
m2, 20 cm> DBH> 10 cm), dan pohon
(32x32 m2, DBH> 20 cm). Semua
vegetasi pohon diberi tanda satusatu dan spesiesnya dicatat; setiap
tahun DBH dan ketinggiannya diukur
kembali. Semua metode mengikuti
standar dan manual kehutanan
yang diterbitkan oleh Kementerian
Kehutanan Indonesia dengan judul
“Pengukuran dan Penghitungan
Cadangan Karbon—Pengukuran
Lapangan Untuk Penaksiran
Cadangan Karbon Hutan” (GroundBased Forest Carbon Accounting),
(SNI 2011), yang juga mengikuti
petunjuk IPCC.
Untuk memfasilitasi analisis dampak
dari kondisi lingkungan pada

karakteristik hutan, bermacammacam kondisi lingkungan dicatat,
baik secara langsung oleh Tim
Pemantauan Vegetasi dalam plot-plot
hutan, maupun melalui kompilasi
data dari tim pemantauan yang
lain. Kondisi lingkungan yang diukur
adalah intensitas cahaya, vegetasi
penutup tanah, sejarah kebakaran,
hidrologi, serta kedalaman dan
subsiden gambut.
Data dimasukkan dalam database
Access Pemantauan Vegetasi KFCP
yang dirancang khusus. Dari database
ini, data juga disajikan dalam
laporan dan dimasukkan ke dalam
Excel agar mudah untuk dianalisis.
Data dianalisis untuk menyajikan
kerapatan tanaman individu,
jumlah spesies dan luas bidang
dasar untuk semua tingkat pohon,
untuk kedelapan lokasi, dan laju
perubahan selama periode penelitian
tiga tahun. Data tersebut dianalisis
untuk menentukan hubungan antara
karakteristik hutan sebelumnya
dan kondisi lingkungan dengan
metode statistik ANOVA (Analysis of
Variance).

1.5.2 Pemantauan Kebakaran
Pemantauan Hotspot—temperatur permukaan tanah yang tinggi direkam oleh satelit, yang mengindikasikan
kemungkinan adanya api. Pemantauan hotspot dilaksanakan dengan memakai data satelit MODIS. Koordinat dari
masing-masing hotspot sudah tercatat beserta waktu dan pelacak satelit (Terra atau Aqua). Hanya data hotspot yang
terletak di dalam wilayah kerja KFCP yang dikumpulkan.

Penyelidikan Peristiwa Kebakaran—Penyelidikan peristiwa kebakaran dilakukan berdasarkan data yang
dikumpulkan dari satelit hotspot dan juga dari informasi yang disediakan oleh masyarakat. Investigasi dilakukan
oleh Tim Pemantau Penanggulangan Kebakaran bersama wakil-wakil dari masyarakat setempat, diorganisir oleh
Koordinator Lapangan (Korlap). Apabila tim telah mencapai lokasi kebakaran, maka data yang harus dikumpulkan
adalah sebagai berikut:
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•

lokasi kebakaran beserta sketsa,

•

tanggal mulai/berakhir,

•

status kepemilikan lahan,

•

cuaca,
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•

sebab dan motivasi kebakaran (apakah kecelakaan atau disengaja),

•

total area yang terbakar, dan

•

intensitas kebakaran (kedalaman gambut yang terbakar, ketinggian tanda hangus, dll.) dan kerusakan akibat
pembakaran.

Data dimasukkan dan dikelola dalam lembar kerja Excel. Analisis dilakukan untuk memperlihatkan, secara grafis,
puncak musim kebakaran, kerapatan hotspot per desa, kedalaman gambut dan klasifikasi tipe hutan, sejarah
kebakaran, penyebab dan motivasi umum, dan areal yang terbakar pada peristiwa pembakaran (lihat Febrasius et al.)

Metode Identifikasi Jenis Dan Distribusi Aset—Data sebelumnya dikumpulkan melalui diskusi dan observasi
bersama penduduk desa setempat di wilayah kerja KFCP tentang tipe dan distribusi aset penduduk dan lokasinya.
Diskusi tersebut juga memberi kesempatan untuk berkoordinasi dengan pemandu lokal untuk menemani tim lapangan
melakukan survei. Semua pemandu adalah penduduk setempat yang dipilih dan disetujui oleh masing-masing desa.
Seleksi pemandu didasarkan pada pengetahuan mereka tentang sejarah lahan desa, serta tipe dan distribusi aset.
Untuk mengadakan survei lapangan, koordinat Global Positioning System (GPS) diambil dari lokasi setiap aset, atau
satu lokasi aset yang akan digunakan untuk mewakili sejumlah aset di sekitarnya. Lembaran kerja lapangan diisi dengan
rincian, meliputi: sejarah, tipe, kepemilikan dan sejarah kebakaran (jumlah total bekas kebakaran) aset, dan informasi
relevan lainnya. Informasi ini biasanya disediakan oleh pemandu lokal dan anggota masyarakat yang lain.
Data yang sudah dikumpulkan dilakukan analisis secara kuantitatif. Distribusi aset dipetakan ke dalam peta bekas
kebakaran, peta kedalaman gambut, dan peta penutupan lahan di wilayah kerja KFCP. Distribusi masing-masing aset
disajikan dalam tabel terkait dengan desa, sejarah kebakaran dan kedalaman gambut. (Febrasius et al.).

Berdasarkan posisi
GPS pada masingmasing volume
HFL, data tutupan
lahan dan sejarah
kebakaran (jumlah
kebakaran) untuk
setiap lokasi juga
dikumpulkan.

Metode Beban Bahan Bakar Berat (Heavy Fuel Load/HFL)—Beban
bahan bakar berat (HFL) (atau bahan organik mati yang ditemukan
diatas permukaan gambut, seperti batang, akar dan cabang-cabang yang
berdiameter lebih besar dari 2,5 cm) dicatat pada tahun 2011 di berbagai
lokasi di seluruh wilayah kerja KFCP. Pengukuran dilakukan di sekitar semua
tongkat pengukur subsiden pada transek pemantauan gambut dan hidrologi
(83 lokasi) dan di masing-masing desa (total 14 desa) di sepanjang Sungai
Kapuas. Untuk itu, sebuah transek sepanjang 800 m dibuat di masingmasing desa dan setiap 200 m sepanjang transek tersebut, HFL diukur dan
menghasilkan lima pengukuran HFL untuk masing-masing desa (total 70).
Selain itu, 30 lokasi lagi dipilih untuk pengukuran HFL di suatu areal di mana
sejarah kebakaran kurang terwakili dalam sampel lokasi HFL dari dua kategori
diatas.

Kuantitas dan kualitas dari bahan bakar berat (kayu berdiameter lebih dari 2,5 cm), yang tergeletak atau mencuat dari
gambut di berbagai lokasi di wilayah kerja KFCP, diukur dengan Metode Intersek Garis (van Wagner 1982). Metode
tersebut melibatkan pembuatan transek non-permanen berbentuk segitiga, panjang 30 m, di mana diameter setiap
batang bahan bakar berat yang dimaksud dicatat. Data ini kemudian dikonversi menjadi volume HFL per hektar.
Berdasarkan posisi GPS pada masing-masing volume HFL, data tutupan lahan dan sejarah kebakaran (jumlah
kebakaran) untuk setiap lokasi juga dikumpulkan. Data HFL dihitung untuk kategori sejarah kebakaran dan juga untuk
kategori klasifikasi lahan untuk gambaran grafis. Hubungan antara volume HFL dan sejarah kebakaran, serta volume
HFL dan tipe tutupan tanah dianalisis secara statistik dengan metode statistik ANOVA.
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1.5.3 Metode Pemantauan Gambut dan Hidrologi
Sistem pemantauan transek—

Curah Hujan—Di enam transek, alat

Serangkaian transek yang meliputi
panjang dan lebar wilayah kerja KFCP
dibuat (Gambar 1). Pada lokasi-lokasi
tertentu dalam transek, pengukuran
dilakukan tiap bulan. Lebih dari 500
titik diukur di areal tersebut.

pengukur hujan dipasang dan curah
hujan yang terkumpul dicatat tiap
bulan. Selain itu, alat pengukur hujan
dibuat di tiga desa: Mantangai Hulu,
Katimpun, dan Katunjung, dimana
curah hujan dicatat setiap hari. Data
curah hujan ini dipasangkan dengan
data satelit TRMM (Tropical Rainfall
Measuring System) untuk dianalisis.

Ketinggian Air Tanah—Ketinggian
air tanah diukur dengan sumur
pantau yang ditempatkan disetiap
50 m pada 200 m pertama dari
ujung kanal, kemudian tiap 100 m
untuk jarak 200-500 m dari kanal,
dan akhirnya tiap 250 m untuk
jarak lebih dari 500 m dari kanal.
KFCP membuat 460 sumur pantau
di sepanjang 26 transek; ditambah
55 dari proyek Central Kalimantan
Peatland Project (CKPP) dan proyek
Central Kalimantan Master Plan (MP)
di tujuh transek. Ketinggian air tanah
dicatat tiap bulan atau dua minggu
sekali pada musim kemarau.

Air Permukaan—Di tempat
transek yang berpotongan dengan
kanal, di 39 lokasi, alat ukur besar
(tiang panjang yang ditandai dalam
sentimeter dan meter) dimasukkan
ke dasar kanal untuk mengukur
kedalaman permukaan air bulanan.
Pada tiga lokasi ‘diver’ (pencatat
ketinggian air elektronik) yang
mencatat ketinggian air tiap jam juga
dipasang.
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Subsiden gambut—Subsiden
gambut yaitu laju dan volume
di mana permukaan gambut
berkurang ketinggiannya akibat
oksidasi dan pemadatan. Subsiden
gambut diukur di 59 lokasi yang
berdekatan dengan sumur pantau
pada transek pemantauan gambut
dan hidrologi. Subsiden diukur
dengan tiang-tiang baja berkualitas
tinggi yang dimasukkan ke dalam
substrat mineral di bawah. Setelah
mengoreksi pengaruh pemadatan,
tiang-tiang subsiden menunjukkan
hilangnya karbon karena oksidasi
(dekomposisi mikroba) dan
kebakaran.

Kedalaman gambut—Lubang
dibor ke dalam gambut sampai ke
tanah mineral menggunakan auger
Edelman di lebih dari 800 posisi di
seluruh areal KFCP.

Karakteristik gambut—

diperlukan pemahaman yang lebih
baik tentang laju oksidasi pada
kondisi lingkungan yang berbeda.
Berbagai karakteristik gambut,
termasuk kerapatan massa, kadar
kelembaban tanah dan kandungan
abu dinilai untuk memudahkan
perhitungan persentase subsiden
dari oksidasi dan bukan dari
pemadatan. Hal ini dilakukan dengan
menggali lubang gambut sedalam 2
m di masing-masing 59 lokasi tiang
subsiden dan mengambil tiga sampel
ulangan pada setiap kedalaman 10
cm.

Elevasi—Elevasi merupakan fitur
penting untuk diukur di lahan
gambut tropis karena gradien tanah
menentukan laju aliran permukaan
yang kemudian menentukan
ketinggian air, yang mempengaruhi
emisi karbon dioksida. Data ini
dapat juga dipakai untuk membantu
menaksir kedalaman gambut.
Namun, mengingat gradien
lahan gambut rendah, data yang
dikumpulkan harus benar-benar
akurat (dengan kesalahan kurang
dari 1 cm per 1 km). Dua metode
diterapkan oleh KFCP, yaitu: metode
Theodolite yang dilakukan oleh
kontraktor eksternal dan metode
selang air yang dilakukan oleh tim
Pemantauan Gambut dan Hidrologi.

Kebanyakan emisi karbon dioksida
berasal dari oksidasi. Kerena itu,
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Pembelajaran yang
diperoleh dari pemantauan
lingkungan KFCP

PADA BAGIAN BERIKUT INI AKAN DISARIKAN PENGALAMAN LAPANGAN DARI TIGA
TIM PEMANTAUAN YANG DIBENTUK OLEH KFCP. Secara rinci pembelajaran yang diperoleh
dalam mengembangkan dan melaksanakan kegiatan pemantauan meliputi beberapa hal yaitu:
kerja sama dengan lembaga-lembaga desa, keterlibatan masyarakat setempat, pelatihan
terhadap staf, pengembangan metodologi, biaya dan efisiensi dan pengelolaan data.

M

asing-masing subbagian pertama
menggambarkan
konteks umum dan
tujuan tim. Dibahas pula tantangan-

tantangan yang dijumpai oleh tim
dalam mencapai tujuan-tujuan,
diikuti dengan pembahasan
mengenai cara KFCP, dalam
perjalanan waktu, berupaya

mengatasi tantangan-tantangan
tersebut. Diharapkan pelajaranpelajaran tersebut bermanfaat untuk
para praktisi REDD+ lain, terutama
pada saat merancang program
pemantauan.

2.1 Hubungan Dengan Berbagai Lembaga Desa
2.1.1 Lembaga Desa
Lokasi pemantauan berada di dalam wilayah yuridiksi desa-desa yang terletak di dalam areal kerja KFCP. Areal
pemantauan seringkali terletak di luar pemukiman, tetapi di bawah kendali mereka yang tinggal di dekatnya. Karena
itu penting bagai KFCP untuk bekerja erat dengan desa-desa tersebut secara formal untuk beberapa kegiatan
pemantauan. Komunikasi dengan desa-desa tersebut juga menjadi bagian dari pendekatan kemitraan kolaboratif KFCP
untuk pelaksanaan kegiatan dengan desa-desa.
KFCP bekerja sama dengan baik
dengan warga dari delapan desa
di dalam areal kerja KFCP. Untuk
memfasilitasi hubungan kolaboratif
tersebut, KFCP bekerja sama dengan
setiap desa membentuk dua tim
untuk mengelola dan mensupervisi/
memantau kegiatan-kegiatan
desa yang dilaksanakan dengan

dukungan teknis KFCP. Tim-tim
tersebut terdiri atas Tim Pengelola
Kegiatan (TPK) dan Tim Pengawas
desa (TP). Pembentukan kedua tim
yang dimaksud, diluar Pemerintah
Desa (Pemdes). Kedua tim tersebut
terdiri atas warga yang dipilih secara
partisipatif melalui Musyawarah
Desa (Musdes) sebagaimana dirinci

dalam Perjanjian Desa antara KFCP
dan masing-masing desa. TPK
mengelola implementasi masingmasing kegiatan yang melibatkan
desa, sedangkan TP memantau
perkembangan kegiatan. Pendekatan
ini digunakan agar desa bisa belajar
melaksanakan sendiri kegiatan
percobaan. TPK dan TP dibentuk
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formal di bawah Perjanjian Desa
pada awal 2012 (meskipun proses
tersebut telah dimulai sebelumnya

pada 2011). Tim-tim Pemantauan
Gambut dan Hidrologi dan Tim
Pemantauan Vegetasi aktif sejak

2009 dan sampai TPK/TP dibentuk,
tim pemantauan berkoodinasi secara
langsung dengan Pemdes dan warga.

Gambar 2. Koordinasi dengan TPK di desa Sei Ahas, Maret 2013

Sumber: KFCP Monitoring Unit

Selain TP dan TPK, KFCP memiliki
tim pelibatan masyarakat yang
ditempatkan di setiap desa untuk
mengkoordinasikan, memfasilitasi,
dan menyediakan informasi
kepada warga desa. Staf tersebut,
bersama staf yang memberikan
dukungan teknis kepada desa
(misalnya tentang reforestasi),
dilibatkan dalam mensosialisasikan,
mengkomunikasikan, dan
menegosiasikan berbagai
kegiatan yang dibiayai KFCP
dengan TPK, TP, Pemdes dan
desa secara umum. Dikarenakan
kegiatan pemantauan kebakaran
dilaksanakan di bawah Perjanjian
Desa dan dapat dilaksanakan
sendiri oleh para warga desa
dengan dukungan dan pelatihan,

Tim Penanggulangan Kebakaran
langsung mengkomunikasikan
dan mengkoordinasikan kegiatan
pemantauan data dengan lembagalembaga desa.
Kegiatan pemantauan bulanan
terhadap gambut, hidrologi, dan
vegetasi sebagian besar tidak
tertera dalam Perjanjian Desa6 (VA)
karena beratnya supervisi teknis
yang diperlukan untuk proses yang
belum dikenal oleh para warga desa,
sedangkan pekerjaan pemantauan
sudah dimulai sebelum Perjanjian
Desa ditandatangani. Dalam hal
ini, tim-tim mengkomunikasikan
apa yang mereka perlu kerjakan
dengan Tim Pelibatan masyarakat
KFCP, yang kemudian bertanggung

jawab untuk mensosialisasikan
dan merencanakan dengan TPK.
Apabila dimungkinkan warga desa
dilibatkan dan dilatih, serta menjadi
bagian tim pengumpulan data,
kecuali apabila sejak awal diperlukan
keahlian sangat khusus untuk akurasi
data. TPK kemudian bertanggung
jawab untuk mengorganisir logistik
lapangan (misal, transportasi dan
jadwal) dan merekrut anggota
dari masyarakat setempat untuk
dilatih dan dipekerjakan dalam
pengumpulan data lapangan. Karena
itu, untuk kegiatan pemantuan, KFCP
memberikan pekerjaan langsung
dan kesempatan peningkatan
keterampilan kepada warga desa
setempat.

Perjanjian Desa menjelaskan garis besar prinsip-prinsip kolaborasi antara KFCP dengan masing-masing desa, serta peran dan tanggung jawab
masing-masing pihak dan mekanisme kerja dan menyediakan alat bagi para warga desa untuk mengelola sendiri kegiatan-kegiatan yang akan
didanai dan diberikan dukungan teknis oleh KFCP. Perjanjian Desa menyediakan mekanisme ‘paket pekerjaan’ besar yang masyarakat bisa
mengelolanya sendiri. Untuk mempelajari seperti apa REDD+ nantinya dan mencoba berbagai metode, seperti penanggulangan kebakaran dan
reforestasi. Kegiatan-kegiatan Pemantauan Hidrologi dan Pemantauan Vegetasi tidak berupa ‘paket pekerjaan’ dalam rancangan tersebut, tetapi,
alih-alih, komponen terpisah pada proyek KFCP/REDD+ — pemantauan emisi karbon (bukan ‘paket pekerjaan’yang dikaitkan dengan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan mengurangi emisi karbon).
6
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2.1.2 Tujuan
Tujuan diadakannya koordinasi
dengan TPK dan TP dan melibatkan
warga setempat dalam pengumpulan
data adalah untuk menyediakan
mekanisme bagi masyarakat
setempat agar mudah dan langsung
terlibat serta mendukung kegiatankegiatan unit pemantauan. Hal
ini bukan hanya penting untuk
prinsip kolaborasi antara KFCP dan

masyarakat desa, melainkan juga
penting terutama untuk keberhasilan
kegiatan-kegiatan pengumpulan
data, mengingat jadwal ketat dan
banyaknya kegiatan untuk setiap
jenis pemantauan yang dilakukan
setiap bulan. Bahkan seringkali
kegiatan dilakukan di tempat-tempat
gambut dalam yang lokasinya
terpencil. Selain itu, penting

untuk menciptakan cara yang adil
dan merata bagi semua anggota
masyarakat untuk memperoleh
kesempatan mempelajari dan
berpartisipasi dalam berbagai
kegiatan pemantauan, yang dapat
meningkatkan pengetahuan dan
pengalaman mereka.

memantau/mengumpulkan data,
untuk memastikan tindak lanjut
dan koordinasi dalam mencapai
kebutuhan tersebut (dan persiapan

logistik terkait) dan bernegosiasi.
Berikut adalah beberapa tantangan
yang dimaksud:

2.1.3 Tantangan yang Ditemui
Tantangan penting yang dihadapi
dalam mencapai tujuan tersebut
di atas adalah memahami dan
mengkomunikasikan perlunya

Pada awalnya, kegiatan dan kebutuhan tim-tim pemantauan belum sepenuhnya dipahami oleh TPK karena
pemantauan teknis lahan gambut merupakan hal baru bagi desa. TPK masih belajar, sehingga penyampaian dan
pemetaan informasi, serta persiapan untuk mendukung upaya pemantauan belum maksimal. Misal, peralatan, bahan,
dan staf harian (yang direkrut dari desa setempat) yang disiapkan oleh TPK seringkali kurang tepat atau tidak cukup
untuk kegiatan yang dilaksanakan.

Dikarenakan alasan pemerataan agar berbagai kelompok warga memperoleh giliran, orang yang direkrut oleh TPK
terkadang tidak memenuhi harapan atau kebutuhan tim pemantauan yang harus mengumpulkan data secara akurat
dan reguler. Misal, didapati kadang-kadang staf harian yang diperbantukan kepada tim sudah tua dan pandangan
matanya kabur, atau mereka buta huruf sehingga tidak bisa ikut kegiatan pengukuran dan pencatatan. Hal ini bisa
mengakibatkan masalah akurasi dan keandalan hasil pemantauan.

Terdapat koordinasi yang kurang harmonis antara tim pelibatan, tim pemantauan dan TPK dalam persiapan kegiatan.
Misal, belum maksimalnya perencanaan dan koordinasi terkait penyediaan transportasi dan staf harian (yang direkrut
dari desa setempat), sehingga transportasi dan perekrutan staf harian dilaksanakan dalam waktu yang terbatas.

Sosialisasi, negosiasi, dan kolaborasi yang erat diperlukan untuk membahas sejumlah isu dengan masyarakat setempat
sebelum persetujuan dicapai dan kegiatan dimulai. Hal ini memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.
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2.1.4 Solusi dan Rekomendasi
Untuk mengatasi tantangan tersebut,
berikut ini akan dijelaskan secara
rinci beberapa langkah penyelesaian
yang telah dilaksanakan di lapangan.
Disamping itu, dijelaskan juga
beberapa saran dan rekomendasi
yang dapat digunakan oleh programprogram serupa di tempat lain.
Untuk meningkatkan koordinasi
dan pemahaman antara tim-tim
pemantauan dan para koordinator
di desa-desa, beberapa aspek yang
perlu mendapatkan kejelasan sejak
awal dan ketersediaan waktu untuk
membahas rincian kegiatan dengan
desa-desa adalah: kegiatan yang
akan dilaksanakan, rekrutmen desa
untuk staf lapangan, dan logistik
terutama transportasi. Tantangantantangan juga muncul selama
tahun 2012 (setelah Perjanjian
Desa ditandatangani), walaupun
tim pemantauan dan Tim Pelibatan
Masyarakat sudah aktif (tim
pemantauan terbentuk sebelum
tim pelibatan dan TPK, lihat Bagian
2.1.1). Tim-tim tersebut sudah
biasa bekerja langsung dengan

masyarakat, sehingga tantangan
yang muncul adalah pada saat
memperkenalkan pengaturan
pemantauan di bawah Perjanjian
Desa. Dalam beberapa kasus, tim
pemantauan bekerja langsung
dengan masyarakat tanpa Tim
Pelibatan Masyarakat (sebagaimana
yang dipraktikkan sebelumnya),
agar kegiatan pemantauan lebih
cepat dilaksanakan. Namun, hal ini
tentunya bukan solusi yang ideal
dalam jangka panjang.
Untuk mengatasi kondisi yang
demikian itu, tim pemantauan
menerapkan beberapa solusi,
diantaranya: mengadakan pertemuan
bulanan antara tim pemantauan,
Tim Pelibatan Masyarakat, dan
TPK/TP untuk membahas rencana
kerja bulan-bulan berikutnya, serta
mengkonfirmasi rencana dengan
TPK dan Tim Pelibatan Masyarakat
minimal seminggu sebelum kegiatan.
Melalui upaya ini, sedikit banyak
membantu perencanaan dan
koordinasi. Saran lainnya untuk
inisiatif mendatang agar koordinasi

dapat terlaksana dengan baik adalah
dengan membuat semacam surat
edaran untuk umum atau publik yang
merinci kegiatan dan rencana yang
diusulkan.
Berdasarkan pengalaman, perlu
lebih banyak meluangkan waktu
untuk memastikan semua pihak
yang terlibat dalam kegiatan
sosialisasi memahami bukan hanya
kegiatan dan bentuk keterlibatan
yang diperlukan dari masyarakat,
melainkan juga tujuan dan latar
belakang pelaksanaan kegiatan
tersebut. Hal ini terutama relevan
untuk tim pemantauan yang
pekerjaanya sangat mendasarkan
atau berbasis “ilmu pasti” dan
kegiatannya sering menghasilkan
keluaran yang “abstrak” dan ilmiah
sehingga tidak selalu jelas dan
tidak mudah difahami orang awam
atau orang desa. Namun demikian,
pelaksanaan semua hal diatas
memerlukan perspektif waktu yang
panjang dan sumber daya yang
memadai.

Pembelajaran Kunci:
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1.

Diperlukan keterlibatan masyarakat setempat, agar proyek REDD+ terlaksana dengan baik di
lapangan. Oleh karena itu, program disarankan membentuk tim yang dapat membantu lembagalembaga desa (TPK/TP) untuk memfasilitasi proses multi-tahap.

2.

Berdasarkan pengalaman di lapangan, lembaga-lembaga desa belum mempunyai kapasitas untuk
mendukung sosialisasi kegiatan REDD+ dan mengkoordinasikan dukungan fisik dan jasa yang
diperlukan dari masyarakat untuk kegiatan REDD+ tersebut.

3.

Koordinasi lembaga-lembaga desa dengan tim pemantauan dan tim pelibatan masyrakat
akan terlaksana dengan baik, apabila terdapat mekanisme koordinasi yang jelas, supervisi dan
perencanaan yang baik, serta tindak lanjut persiapan sebelum dimulainya kegiatan.

4.

Program perlu menyediakan banyak waktu untuk memastikan bahwa semua pihak dapat
memahami sasaran, terutama yang terkait dengan kegiatan ilmiah dan hasilnya “abstrak”, seperti
pemantauan emisi karbon dan kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan tersebut.

5.

Keseluruhan kegiatan program harus dapat dipastikan menghasilkan keluaran yang efisien dan
bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.
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2.2 Keterlibatan Masyarakat Setempat
Seperti dialami oleh ketiga
tim pemantauan, pengalaman
pelibatan masyarakat dalam
kegiatan pemantauan berbedabeda, terutama karena sasaran,
tujuan dan sifat kegiatan yang
berbeda. Tim Penanggulangan
Kebakaran memerlukan masukan
dan informasi langsung dari
masyarakat untuk mengumpulkan
data. Selain itu, tim tersebut
mengumpulkan data di lahan yang
dikelola masyarakat. Memahami

dan memantau kebakaran sedikit
banyak telah dilakukan oleh warga
desa untuk melindungi aset mereka,
sehingga lebih mudah difahami.
Sementara itu, Tim Monitoring
Vegetasi dan Tim Pemantauan
Gambut dan Hidrologi lebih fokus
mencari persetujuan dan dukungan
masyarakat terkait kegiatan-kegiatan
yang lebih “abstrak” bagi warga
desa. Tim Monitoring Vegetasi
dan Tim Pemantauan Gambut
dan Hidrologi mempunyai tingkat

partisipasi anggota masyarakat di
lapangan yang lebih kecil, yaitu untuk
mendukung pengumpulan data di
lokasi pemantauan yang umumnya
berjarak jauh dari lahan yang
dikelola masyarakat hingga beberapa
kilometer masuk ke lahan gambut
dalam dan hanya dapat dicapai
dengan perahu atau jalan kaki. Di
bawah ini, digambarkan berbagai
cara berbeda yang dilakukan ketiga
tim pemantauan dalam melibatkan
masyarakat.

2.2.1 Melibatkan Masyarakat
Melibatkan Masyarakat Dalam Pemantauan Vegetasi, Serta Pemantauan Gambut dan Hidrologi
Kedelapan lokasi plot permanen
pemantauan vegetasi berada di
empat desa, yaitu: Mantangai Hulu,
Petak Puti, Katimpun, Sei Ahas, dan
Katunjung. Transek yang digunakan
Tim Pemantauan Gambut dan
Hidrologi untuk mengumpulkan
data mencakup luas wilayah kerja
KFCP dan berada dalam batas

semua desa. Ketika bekerja di lokasi
tertentu, Tim Monitoring Vegetasi
dan Tim Pemantauan Gambut dan
Hidrologi selalu berupaya melibatkan
masyarakat, melalui perekrutan
staf harian. Orang-orang desa yang
direkrut untuk mendukung kegiatankegiatan Tim Monitoring Vegetasi
selalu direkrut dari desa terkait

— biasanya antara 5-10 warga per
lokasi. Pada tahun-tahun pertama,
kegiatan dikomunikasikan sejak awal
pelaksanaan melalui Pemdes dan
berbagai pertemuan masyarakat.
Setelah ada Perjanjian Desa, melalui
Tim Pelibatan Masyarakat dan TPK.

Melibatkan masyarakat dalam Pemantauan Penanggulangan Kebakaran
Tim Penanggulangan Kebakaran
melibatkan masyarakat dalam
melaksanakan tiga kegiatan
pengumpulan data dan pemantauan,
yaitu: penyelidikan kebakaran, survei
aset lahan, dan survei beban bahan
bakar berat.

itu, penyelidikan lapangan mengenai
kebakaran harus melibatkan
masyarakat setempat. Orang-orang
desa memberikan informasi rinci
tentang peristiwa kebakaran (status
kepemilikan lahan, pengelolaan
lahan, sejarah kebakaran, dan

Penyelidikan kebakaran dilaksanakan
segera sebagai respon terhadap
informasi tentang lokasi hotspot
dari MODIS (data satelit) dan
informasi dari desa-desa. Korlap
ditugaskan khusus untuk melaporkan
informasi kebakaran kepada Tim
Penanggulangan Kebakaran dari
lapangan untuk memfasilitasi respon
cepat ini (lihat Bagian 1.5.2). Selain

Pelibatan masyarakat
adalah hal mendasar
dalam survei, untuk
mengidentifikasi
distribusi aset lahan
milik masyarakat

lain-lain). Jika api masih menyala
pada saat penyelidikan, Tim
Penanggulangan Kebakaran bekerja
sama dengan masyarakat setempat
untuk segera memadamkannya.
Pelibatan masyarakat adalah hal
mendasar dalam survei untuk
mengidentifikasi distribusi aset
lahan milik masyarakat. Survei
memerlukan informasi dari
masyarakat, mengenai jenis,
sebaran, sejarah kepemilikan, sejarah
kebakaran, dan lain sebagainya.
Sebelum melakukan survei lapangan,
diskusi dengan responden terpilih
dilakukan di desa-desa terkait. Desa
merekomendasikan dan memilih
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responden berdasarkan pengetahuan
historis mereka tentang kawasan
desa. Berdasarkan informasi ini,
responden bergabung dalam
kegiatan survei lapangan yang akan
berlangsung.
Pengukuran ‘beban bahan bakar
berat’ dilakukan di sepanjang transek
hidrologi yang dikoordinasikan
oleh Tim Pemantauan Gambut
dan Hidrologi dan di sekitar desa
yang dikoordinasikan oleh Tim
Penanggulangan Kebakaran,

(Lihat: Bagian 1.5.2). Pada saat
pengumpulan data, sangat penting
untuk melibatkan masyarakat
setempat. Hal ini terutama karena
skala pekerjaan dan kesempatan
bagi warga desa melihat
hubungan antara bahan bakar dan
kebakaran. Titik awal pembuatan
transek untuk pengumpulan
data ‘beban bahan bakar berat’
di sekitar desa disarankan,
dibahas, dan disepakati oleh
masyarakat setempat berdasarkan
pengetahuan mereka tentang

areal tersebut, sejarah kebakaran,
dan pengelolaan lahan. Selain
itu, dalam kegiatan pengukuran
tersebut anggota dari masyarakat
setempat yang bergabung dengan
Tim Penanggulangan Kebakaran,
membantu mencatat ‘beban
bahan bakar berat’, memberikan
tanda identifikasi jenis pohon, dan
informasi lokasi, seperti sejarah
kebakaran, status kepemilikan lahan
dan informasi tata guna lahan.

2.2.2 Tujuan Pelibatan Masyarakat
Dengan memberikan kesempatan
bagi warga desa untuk mengambil
bagian dalam kegiatan pemantauan,
diharapkan akan terjadi pertukaran
informasi dan peningkatan
pemahaman di desa, baik tentang

kegiatan maupun tujuannya. Melalui
pendekatan ini, warga desa yang
terlibat dalam kegiatan akan manfaat
berupa tambahan pendapatan dan
peningkatan keterampilan. Pada
awal kegiatan pemantauan, masukan

masyarakat sering kali bermanfaat
bagi keberhasilan pengumpulan data,
karena mereka memiliki pengetahuan
lokal, antara lain tentang akses kanal,
perubahan lahan musiman, dan
pengelolaannya.

2.2.3 Tantangan yang Ditemui
Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan di atas, secara reguler menemui beberapa tantangan,
diantaranya:

Partisipasi desa yang menimbulkan risiko terhadap peningkatan kerusakan plot dan terhadap kegiatan lain yang tidak
diinginkan (ilegal) di (Kotak A).
Gambar 3. Batang pohon yang ditebang dari lokasi pasca kegiatan pemantauan

Sumber: Unit Pemantauan KFCP
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Kotak A:
Tindakan tak diinginkan yang dilakukan oleh
warga setempat terkait kegiatan pemantauan
•

Pada saat warga setempat bergabung dengan kegiatan pemantauan vegetasi di suatu lokasi, mereka bisa mengamati
potensi kayu di lokasi tersebut. Pada suatu kesempatan, tidak lama setelah kegiatan pemantauan selasai, beberapa
warga kembali dan menebang beberapa pohon di dekat plot pemantauan. Patok penanda pojok plot tersebut juga
diambil. Sebuah jalur dibersihkan menyilang transek pemantauan dan pepohonan kecil ditebang dikanan kiri jalur
tersebut untuk membuat jalan tembus, sehingga mereka bisa mengeluarkan batang pohon menuju ke kanal.

•

Pengalaman serupa terjadi ketika beberapa warga desa mengamati potensi pemungutan gemor (kulit yang diambil dari
pohon gemor untuk dijual sebagai bahan obat anti nyamuk). Setelah kegiatan pemantauan selesai, beberapa warga
kembali ke tempat tersebut, menebang pohon dan mengambil kulitnya.

•

Peralatan pemantauan gambut dan hidrologi juga diambil dari plot-plot pemantauan, misalnya ‘divers’ (pengukur
permukaan air) berteknologi tinggi untuk mengukur kedalaman air dan pengukur curah hujan. Peralatan tersebut
sebenarnya tidak banyak manfaatnya bagi mereka, karena mereka hanya menggunakannya sebagai kotak makan siang.

Isu-isu terkait ketersediaan warga desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemantauan:
Jadwal kegiatan pemantauan terkadang bertabrakan dengan jadwal kegiatan masyarakat yang lain, misalnya
penanaman padi di sawah, kerja di kebun hutan, kegiatan KFCP lainnya, dan sebagainya. Ketidaksesuaian
jadwal ini mengakibatkan berkurangnya kesediaan warga desa untuk berpartisipasi, sehingga mengakibatkan
keterlambatan dan mengurangi frekuensi kegiatan pemantauan yang direncanakan. Kegiatan pemantauan
KFCP banyak dipengaruhi oleh jadwal yang ketat dan musim dengan hanya sedikit fleksibilitas, walaupun tetap
diupayakan untuk mendapatkan data yang akurat dan tepat. Menjaga minat masyarakat untuk berpartisipasi
dalam kegiatan pemantauan sulit dilaksanakan, karena mereka menganggap kegiatan pemantauan sulit dan
melelahkan, mengingat insentif yang yang diberikan hampir sama jika dibandingkan dengan kegiatan KFCP lain
yang tidak begitu melelahkan. Dikarenakan kegiatan pemantauan gambut dan hidrologi dianggap perkerjaan yang
sangat melelahkan, warga setempat cenderung memilih berpartisipasi dalam kegiatan pemantauan kebakaran
atau vegetasi.
Kemampuan masyarakat, terkait dengan tingkat pendidikan dan pengalaman mereka seringkali rendah, sehingga
mempengaruhi pengumpulan data yang akurat dan dapat dipercaya.
Mengingat jumlah anggota tim pemantauan yang relatif kecil, jika dibandingkan dengan tim di kegiatan lain, maka
tim pemantauan hanya perlu sedikit orang untuk membantu dilapangan. Sistem rekrutmen yang dikembangkan
adalah bergilir, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan. Cara
ini terpaksa dilakukan, walaupun mengurangi kualitas keterampilan peserta untuk setiap ekspedisi lapangan.
Akibat lainnya adalah rendahnya standar keterampilan dalam pengumpulan data, penyediaan transportasi,
dan lain-lain karena para anggota yang akan berpartisipasi, baru dilatih pada saat ekspedisi dan tidak bisa
memanfaatkan pengalaman dari kegiatan sebelumnya.

Kegiatan pemantauan KFCP untuk membangun data dasar (baseline) mengenai lingkungan dimulai sebelum kegiatan
lain dilaksanakan. Pada tahap awal pelaksanaan, mekanisme keterlibatan masyarakat masih dikembangkan dan
dinegosiasikan untuk menuju ke perjanjian formal. Karena itu, pada tahap awal pelaksanaan kegiatan pemantauan
vegetasi serta gambut dan hidrologi, sosialisasi dan penyebaran informasi dari pintu ke pintu terus dilakukan di samping
membangun hubungan langsung dengan masyarakat setempat. Walaupun dirasa berhasil, namun upaya semacam ini
memerlukan banyak waktu dan sumber daya.
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2.2.4 Solusi dan Rekomendasi
Solusi yang telah dicoba dan berpotensi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut adalah:

Tindakan tak diinginkan (negatif) seperti penebangan pohon dan pencurian peralatan
Keseluruhan wilayah kerja KFCP
berada dalam yuridiksi dan
pengelolaan desa-desa, sehingga
tidak mungkin dan tidak etis untuk
mencoba melarang masyarakat
setempat menggunakan transek
pemantauan atau mengambil
‘potensi’ dari hutan di sekitarnya.
Oleh karena itu, yang lebih penting
adalah meningkatkan kesadaran
masyarakat setempat, terutama
untuk mereka yang terlibat dalam
kegiatan lapangan, mengenai
pentingnya konservasi dan

perlindungan hutan. Hal ini telah
dicoba dan dilakukan oleh tim-tim
pemantauan dan membuahkan hasil
(lihat: Kotak B).
Penting untuk diperhatikan bagi
kegiatan pengembangan REDD+
mendatang, yaitu menyediakan
waktu dan anggaran yang cukup
untuk bekerja erat dengan
masyarakat setempat, bukan hanya
untuk memastikan keterlibatan
dan persetujuan mereka, tetapi
juga untuk memahami kegiatan

dan tujuan kegiatan yang akan
dilaksanakan. Hal ini terutama terkait
dengan kegiatan yang manfaatnya
sulit dimengerti dan “abstrak”,
seperti pemantauan tingkat
subsiden gambut, dibanding dengan,
misalnya, menanam bibit. Meskipun
tantangan selalu ada, namun diskusi
dengan masyarakat dan pendidikan
tentang kegiatan secara bertahap
membuahkan pemahaman dan hasil
yang lebih positif.

Kotak B:
Contoh pentingnya pendidikan pada masyarakat tentang kegiatan pemantauan
sehingga dapat menurunkan
Secara teratur, dengan menggunakan transek pemantauan, tim PHM menjelaskan kepada masyarakat setempat
tentang arti penting dan sensitifitas pemantauan, terutama tiang subsiden (tiang pantau penurunan permukaan
gambut). Tim tersebut secara terus menerus meminta (alih-alih melarang) kepada warga desa, untuk melaksanakan
kegiatan mereka (seperti berburu, pengumpulan gemor dan lainnya) dengan jarak setidaknya 50-100 m dari tiang
subsiden. Sungguhpun pada awalnya banyak kegiatan masyarakat yang berlangsung di sekitar tiang pantau, namun
pada akhir periode tiga tahun, tim PHM menemukan penurunan gangguan yang signifikan terhadap lokasi monitoring
dan banyak kegiatan masyarakat lokal kemudian berlangsung dalam jarak yang diharapkan.

Ketersediaan dan komitmen warga desa
Komitmen warga desa merupakan
masalah yang kompleks dan sulit
untuk dicarikan solusi yang tepat.
Sementara itu jika proyek REDD+
ingin berhasil di lapangan, harus
melibatkan dan bekerja erat
dengan masyarakat setempat,
serta memberikan kesempatan
kepada mereka secara merata dan
adil. Namun dilain pihak, kegiatan
REDD+ juga memerlukan data yang
akurat dan tepat untuk melakukan
perhitungan laju perubahan emisi.
Dalam hal ini sangat tergantung pada
tim pemantauan yang handal dan
akurat. Menggunakan ‘partisipasi
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bergilir’ bisa menurunkan tujuan
yang telah ditetapkan. Tim pemantau
belum menemukan solusi yang
tepat untuk persoalan ini selama
kegiatan dilaksanakan di lapangan.
Namun, berdasarkan pengalaman,
tim menyarankan bahwa dengan
bekerja dan berdiskusi lebih intensif
dengan Pemdes dan TPK, sebuah
tim yang tangguh, termotivasi dan
terlatih mungkin bisa dibentuk. Tim
tersebut juga dapat memainkan
peran yang konsisten dan spesifik
dalam membantu kegiatan tim
pemantauan (Lihat: Kotak C),
Namun, untuk menegosiasikan dan

mengkoordinasikan pembentukan
tim seperti itu diperlukan waktu.
Sebagaimana dijelaskan pada
Bagian 2.1.1, Perjanjian Desa
tidak mencakup kegiatan timtim pemantauan. Hal ini tadinya
diharapkan menjadi satu langkah
yang baik dalam membantu tim
pemantauan, namun ternyata
dianggap sebagai paket kegiatan
terpisah (kegiatan MRV) dan
bukan kegiatan implementasi dan,
karenanya, berlaku “aturan” yang
agak berbeda ketika melibatkan
masyarakat. Perlu diketahui bahwa
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dalam prinsip-prinsip dan teori
REDD+, kegiatan pemantauan dan
MRV merupakan komponen yang
terpisah dari kegiatan implementasi.
Namun, tidak selalu mudah
menyampaikan hal ini kepada
masyarakat, dan sayangnya tidak
selalu dapat ditindaklanjuti sampai
ketingkat lapangan terkait dengan
sikap dan metode perekrutan.

sumber daya yang ada pada mereka.
Berdasarkan pengalaman, programprogram baru harus merencanakan
jauh lebih awal untuk menyiapkan
sistem pemantauan dan bekerja
dengan sumber daya dan waktu yang
memadai untuk mengkomunikasikan
dengan masyarakat desa dan
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan
kepada para pihak yang terkait.

Terkait isu keanggotaan tim, pada
waktu itu, tim-tim pemantauan KFCP
mensosialisasikan kegiatan mereka
dengan menggunakan alat dan

Semua tim menghargai dan
memperoleh manfaat dari
keterlibatan masyarakat. Mereka bisa
menyampaikan latar belakang desa,

serta data sejarah dan sosial yang
sangat penting, yang tidak dapat
diperoleh dari sumber lain. Yang
menonjol adalah keterlibatan para
pemimpin adat (tata cara dan tradisi
setempat) yang bisa memberikan
banyak pengetahuan dan data
kepada tim-tim pemantauan,
terutama tentang kebakaran. Selain
itu, keterlibatan masyarakat dalam
kegiatan merupakan mekanisme
penting untuk mengembangkan
strategi dan kebijakan terkait
Rencana Penanggulangan Kebakaran
Desa

Kotak C:
Contoh Pengecualian terhadap aturan “sistem partisipasi bergilir”
Tim Pemantauan Gambut dan Hidrologi dapat menghindari ‘sistem partisipasi bergilir’ untuk merekrut warga dari desa.
Awalnya, tim tersebut diminta untuk menerapkan sistem yang dimaksud sebagaimana dilakukan oleh Tim Vegetasi.
Padahal, diantara tiga jadwal kegiatan pemantauan, Tim Pemantauan Gambut dan Hidrologi memiliki jadwal lapangan
yang paling padat untuk mengukur kembali seluruh transek setiap bulannya. Malahan, direkrut staf baru dari warga
desa oleh Tim Pelibatan Masyarakat dan TPK, melalui sistem bergilir. Staf baru tersebut dipekerjakan untuk periode
tiga bulan (dari rencana awal satu bulan). Namun setelah tiga bulan, penduduk setempat menyatakan pekerjaan
tersebut terlalu berat secara fisik, sehingga mereka tidak lagi tertarik untuk terlibat dalam perekrutan dengan sistem
bergilir. Setelah itu, Tim Pemantauan Gambut dapat berjalan dengan satu tim inti (lihat: Bagian 2.3.1). Program
disarankan untuk memberikan insentif lebih kepada warga desa yang berpartisipasi dalam pekerjaan yang lebih sulit.
Kemudian, saran tersebut dlaksanakan oleh program, seperti saat Tim Pemantauan Gambut dan Hidrologi bekerja di
L08 yang merupakan lokasi paling terpencil. Namun, warga desa setempat masih belum tertarik untuk mendukung Tim
Pemantauan Gambut dan Hidrologi, meskipun telah ditawarkan insentif yang lebih besar.

Pembelajaran Kunci:
1.

Keterlibatan masyarakat tidak hanya dipersyaratkan oleh REDD+. Manfaat keterlibatan
tersebut dapat dirasakan semua pihak dalam meningkatkan keterampilan yang berguna dan
pertukaran informasi yang bernilai. Keterlibatan masyarakat ini diperlukan untuk semua kegiatan
pemantauan.

2.

Namun, perlu menjadi catatan bahwa pemantauan (dalam komponen MRV) berbeda dengan
kegiatan (implementasi) REDD+. Pemantauan umumnya dilakukan oleh tim kecil yang terdiri atas
staf yang sangat terlatih, bukan seperti halnya dalam kegiatan reforestasi yang memerlukan
partisipasi luas dari masyarakat.

3.

Memilih cara yang tepat dan adil untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan,
tanpa mengorbankan kualitas data, merupakan tantangan yang harus diselesaikan.

4.

Aspek-aspek yang bisa membantu mengatasi tantangan tersebut antara lain:
a. Memastikan kegiatan pemantauan dipandang sebagai pekerjaan yang terpisah dari kegiatan
implementasi/intervensi (misalnya, memberikan penjelasan bahwa kegiatan pemantauan
tidak termasuk dalam paket yang dikelola di bawah Perjanjian Desa seperti pembibitan atau
penanaman), dan
b. Membentuk sebuah tim inti yang terdiri atas staf program untuk melakukan kegiatankegiatan yang sulit, ketika masyarakat setempat menganggapnya terlalu melelahkan.
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5.

Pemantauan yang baik menuntut adanya pemahaman yang kuat dikalangan masyarakat setempat,
bukan hanya tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing tim dalam program
REDD+ melainkan juga tujuan masing-masing tim dan bagaimana peran itu dimainkan dalam REDD+.

6.

Untuk pemantauan kebakaran, tim lebih tergantung pada keterlibatan dan data masyarakat, dan
umumnya, sangat terbantu oleh partisipasi masyarakat yang lebih luas dan beragam.

7.

Masyarakat desa lebih mudah berpartisipasi dalam pemantauan kebakaran beserta pengembangan
Rencana Penanggulangan Kebakaran Hutan, karena mereka lebih mudah melihat hubungan antara
pengumpulan data dan perlindungan aset mereka.

2.3 Melatih Staf
Memantau kegiatan setiap program REDD+, termasuk KFCP, harus akurat dan perlu kehati-hatian. Agar semua tim
sepenuhnya memahami metode, maka pelatihan yang baik sangat penting. Ketiga tim pemantauan KFCP memakai
pendekatan pelatihan yang agak berbeda berdasarkan tuntutan pekerjaannya.

2.3.1 Pelatihan Staf
Pelatihan staf tim pemantauan vegetasi
Kegiatan Tim Pemantauan Vegetasi
dapat dipilah menjadi dua kelompok:
pengukuran lapangan dan entri
data. Kegiatan pengukuran lapangan
mencakup pencatatan tinggi, DBH
dan spesies setiap pohon, intensitas
cahaya dan tutupan lahan (vegetasi).
Kegiatan tersebut menuntut
penggunaan lembar-lembar kerja
lapangan, GPS, alat ukur, kamera,
tripod, clinometer, dan pengetahuan
serta keahlian identifikasi tumbuhan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh
staf kontrak KFCP, tepatnya staf teknis
dan staf lapangan Tim Pemantauan
Vegetasi. Tim tersebut disupervisi
oleh Manajer Unit Pemantauan
Vegetasi dan Penasehat Ilmiah/
Spesialis. Manajer Unit menyertai tim
lapangan sampai ke lapangan pada
awal kebanyakan ekspedisi, untuk
mendukung kegiatan dan mengatasi
setiap kesulitan yang ditemui.
Entri data menuntut penggunaan
Excel dan database Access
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Kegiatan pengukuran
lapangan mencakup
pencatatan tinggi,
DBH (diameter
setinggi dada) dan
spesies setiap pohon,
intensitas cahaya
dan tutupan lahan
(vegetasi).
‘Pemantauan Vegetasi’ yang
dirancang khusus. Kegiatan tersebut
dilaksanakan oleh staf teknis Tim
Pemantauan Vegetasi, diawasi oleh
Manajer Unit dan Tenaga ahli.
Untuk menyiapkan semua kegiatan
di atas, diadakan berbagai sesi
pelatihan. Misal, sebelum pembuatan
plot-plot Hutan Permanen
Pemantauan Vegetasi pada 2010, Tim

Pemantauan Vegetasi mengadakan
sesi pelatihan tiga hari di stadium
lapangan Litbang Banjarbaru
Tumbang Nusa, untuk memastikan
konsistensi dan akurasi pembuatan
plot dan pengukuran vegetasi, dan
untuk mencatat data pada lembarlembar kerja yang telah disiapkan.
Demikian pula pada tahun 2011
ketika pengukuran intensitas cahaya
diperkenalkan, Tim Pemantauan
Vegetasi mendapatkan pelatihan
setengah-hari di kebun BAPPEDA
Palangkaraya, untuk berlatih
metode baru tersebut dan mencek
penggunaan lembar-lembar kerja
baru. Entri data selalu disupervisi
oleh Manajer Unit dan dicek ulang
oleh tenaga ahli. Untuk mengenalkan
‘Database Pemantauan Vegetasi’,
diadakan beberapa sesi lokakarya
dan pelatihan, dipimpin oleh Tenaga
ahli dan perancang database, untuk
memastikan penggunaan alat baru
tersebut lancar.
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Gambar 4. Lokakarya pelatihan database, Palangkaraya, Juli 2012

Sumber: Unit Pemantauan KFCP

Pelatihan staf pemantauan gambut dan hidrologi
Tim Pemantauan Gambut dan
Hidrologi menjalankan kegiatannya
sesuai dengan jadwal pemantauan
yang sangat padat dan rinci,
sehingga memerlukan efisiensi
kerja yang tinggi, keterampilan, dan
perhatian serius. Untuk membentuk
dan memelihara sebuah tim yang
terdiri atas pengumpul data yang
bisa memenuhi standar tersebut,
sebuah skema pelatihan pembinaan
digunakan untuk mencetak
‘unggulan’ yang akan menjadi
anggota-anggota tim dari desa yang

terampil. Manajer Unit Pemantauan
Gambut dan Hidrologi mempunyai
pengalaman sebelumnya bekerja di
KFCP dan sudah mempunyai kontakkontak di areal tersebut. Ia pernah
berkoordinasi langsung dengan warga
desa, hingga Ia bisa membuat ‘daftar
awal’ warga yang bersedia, tertarik,
dan cocok untuk bergabung dengan
tim. Para calon tersebut kemudian
bergabung dengan Manajer Unit dan
staf teknis KFCP dalam ‘pelatihan
sambil jalan’ dimana mereka diawasi
dalam mengambil contoh berbagai

bentuk data. Keterampilan mereka
(kekuatan di lapangan, akurasi data
yang dikumpulkan, sikap, dan lain
lain) kemudian dievaluasi oleh staf
KFCP dan sebuah ‘tim-teratas’ yang
terdiri atas mereka yang terbaik
dipilih. Orang-orang itu awalnya
direkrut sebagai staf harian tetap
dalam perjanjian dengan desa-desa.
Kemudian mereka diberi posisi tetap
di KFCP. Entri data dilakukan dengan
cara yang serupa, dengan pelatihan
sambil bekerja, pembinaan, dan
evaluasi.

Kotak D:
Sesi latihan yang diadakan oleh Tim Pemantauan Pengelolaan Kebakaran
mengantisipasi musim kemarau dan kegiatan pemantauan
•

Sebelum mengadakan survei HFL, sebuah lokakarya simulasi diadakan di Kamp Lapangan Borneo Orangutan
Survival Foundation (BOSF), Mantangai, dengan semua peserta kegiatan pemantauan. Selama itu, metodemetode diterapkan untuk mengumpulkan contoh-contoh data, yang kemudian ditulis dalam lembar-lembar
kerja.

•

Sebelum penyelidikan peristiwa kebakaran, sesi-sesi praktik diadakan pada dua peristiwa kebakaran di areal
desa Petak Putih dan Katunjung, dan juga satu di dekat Palangkaraya bersama Panel Ahli Kebakaran.
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Pelatihan staf pemantauan penanggulangan kebakaran
Berbeda dengan Tim Pemantauan
Vegetasi dan Tim Gambut dan
Hidrologi yang mempunyai jadwal
pemantauan jangka panjang dan
terus-menerus, Tim Penanggulangan
Kebakaran tidak mempunyai
kegiatan pemantauan yang terusmenerus. Alih-alih, mereka aktif
selama musim kemarau/kebakaran,

khususnya antara Juli-November
2012. Ini berarti Tim Penanggulangan
Kebakaran bisa mempunyai waktu
sebelum memulai setiap kegiatan
lapangan untuk melatih staf.
Sebelum melaksanakan survei atau
mengumpulkan data lapangan,
Tim Penanggulangan Kebakaran

mengadakan persiapan dan sesi
pelatihan dengan semua staf KFCP
yang mencakup cara melakukan
pengukuran lapangan, mengisi
lembar kerja, dan lain lain. Seringkali,
contoh lapangan dilakukan untuk
memastikan metoda pengumpulan
data tersebut cukup jelas (Kotak D).

2.3.2 Tujuan
Sangat penting bahwa semua orang yang terlibat dalam kegiatan pemantauan, sepenuhnya memahami metodemetode dan tujuan kegiatan pemantauan untuk memastikan hasil yang berkualitas tinggi dan akurat. Selain itu,
penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta.

2.3.3 Tantangan yang Ditemui
Beberapa tantangan berikut ini ditemui dalam pelatihan, yaitu:

Membangun keterampilan
Pada awalnya, staf harian yang
direkrut dari masyarakat setempat
hanya memiliki sedikit pengalaman
dalam melakukan kegiatan
atau menggunakan peralatan
pemantauan, terutama dengan
standar yang dituntut oleh unit
pemantauan. Misalnya, membaca
pengukuran menggunakan calliper
dengan benar, ternyata sering
mengalami kesulitan.

Sistem yang dipakai oleh Tim
Gambut dan Hidrologi mengatasi
persoalan ini, yaitu membolehkan
memilih sebuah tim permanen
‘teratas’ atau ‘unggulan’ dan
membangun basis keterampilan
mereka. Karena pekerjaannya
berbeda, Tim Pemantauan Vegetasi
dan Tim Penanggulangan Kebakaran
harus mengikuti sistem ‘rekrutmenbergilir’ (lihat Bagian 2.2.3). Dalam

sistem ini, tidak ada sesi pelatihan
spesifik untuk masyarakat, alih-alih
mereka mendapatkan pelatihan
‘sambil-kerja’. Praktik semacam ini
lebih memerlukan sumber daya
karena setiap kegiatan memerlukan
pelatihan baru.

2.3.4 Solusi Potensial dan Rekomendasi
Untuk mengatasi tantangan di atas,
solusi yang telah dicoba dan yang
disarankan dijelaskan di bawah ini,
beserta rekomendasi dari tim.
Sistem yang digunakan oleh
Tim Gambut dan Hidrologi
memungkinkan tim sangat terampil
untuk berkembang. Sistem tersebut
juga memungkinkan studi terinci
keterampilan utama setiap anggota
tim untuk membangun rangkaian
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keterampilan yang dirancang terbaik
untuk masing-masing individu.
Misal, beberapa staf lebih kuat
berjalan jauh untuk mencapai plotplot pemantauan, maka mereka
diberi tugas untuk menyelesaikan
pengukuran yang lokasinya berjarak
jauh, sementara mereka yang
ternyata lebih akurat bisa fokus
melakukan pengukuran lapangan
yang paling kompleks.

Namun demikian, sistem
ini bukannya berarti tidak
menyediakan kesempatan untuk
semua warga desa, tapi karena
kegiatan Pemantauan Gambut dan
Hidrologi sangat melelahkan, maka
warga setempat umumnya tidak
mempermasalahkan mengenai
situasi ini (lihat: Kotak D). Untuk
beberapa kegiatan yang agak
kurang melelahkan, seperti yang
dilakukan oleh Tim Pemantauan
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Vegetasi dan Tim Penanggulangan
Kebakaran, lebih banyak warga yang
ingin mendapatkan kesempatan
untuk terlibat. Oleh karena itu,
sistem perekrutan bergilir paling
tepat digunakan. Kombinasi kedua
pendekatan tersebut, ketika dipakai
untuk keseluruhan rangkaian
kegiatan pemantauan, dapat diterima
oleh warga desa dan memberikan
keseimbangan antara kualitas hasil
dan pemerataan kesempatan.
Idealnya, pelatihan tingkat-desa
untuk semua peserta potensial
diadakan dengan fokus pada kegiatan
lapangan dan menjelaskan maksud
dan tujuan kegiatan diselenggarakan.
Walaupun biayanya mahal (karena
melibatkan peserta potensial dan
jauh lebih banyak dari yang mungkin
benar-benar berpartisipasi) dan
memakan waktu relatif lama, tapi
ini akan meningkatkan pemahaman
dan kesadaran lebih luas (lihat juga
Bagian 3.2) dan bisa mengatasi
tantangan yang dijelaskan di

atas; meningkatkan kapasitas
dan pemahaman setempat, dan
menghasilkan kualitas data yang
memadai. Kondisi semacam ini tidak
dapat dicapai oleh Tim Pemantauan
Vegetasi, karena penerapan bertahap
dan skema perekrutan-bergilir
untuk memenuhi tuntutan desa
sehingga tidak dapat diantisipasi
hasilnya. Sistem perekrutan bergilir
menawarkan kesempatan yang adil
dan merata kepada masyarakat
yang terlibat (lihat: Bagian 2.2),
tetapi dalam beberapa kasus
mengorbankan kualitas data
pemantauan dan meningkatnya biaya
proses pelaksanaan seperti waktu
di lapangan dan anggaran untuk
melatih-kembali setiap kali anggota
baru begabung dalam tim (lihat:
Bagian 2.2.3).
Tim Penanggulangan Kebakaran
memahami bahwa ketika transfer
informasi dan keterampilan kepada
para anggota masyarakat setempat
tercapai, masyarakat bisa melakukan

sendiri kegiatan mendatang,
menigkatkan keberlanjutan dan
mengurangi biaya transaksi.
Demikian pula, setelah pelatihan
intensif dan program pembinaan
yang dilakukan oleh Tim Gambut
dan Hidrologi, para warga desa yang
akhirnya diperkerjakan sebagai staf
tetap KFCP bisa melakukan semua
kegiatan lapangan dan memasukkan
data secara mandiri.
Pelatihan untuk tim lapangan
pemantauan sebelum mereka
melakukan kegiatan lapangan
sangatlah penting (Lihat: Kotak
E). Menurut pengalaman KFCP,
sebelum melaksanakan kegiatan
tersebut seringkali peserta kurang
atau tidak memiliki pengalaman
terkait metode atau kegiatan
tersebut. Namun, setelah mengikuti
pelatihan kebanyakan peserta
bisa mengumpulkan data dengan
akurat dan mencatat dengan benar,
meningkatkan kualitas data, dan
meningkatkan kapasitas tim.

Kotak E:
Manfaat sesi pelatihan Tim Pemantauan Pengelolaan Kebakaran
Persiapan, pelatihan, dan simulasi yang bisa dilakukan oleh Tim Pemantauan Pengelolaan Kebakaran sangat
penting. Pada tahap awal kegiatan tersebut, Tim Penanggulangan Kebakaran masih menghadapi kesulitan
dalam mencatat data dengan benar. Namun, berkat masukan yang diberikan oleh panel penasehat KFCP
untuk pekerjaan ini, diterapkan ‘kiat dan trik’. Ini mencakup penggunaan metode untuk mengidentifikasi
dan memverifikasi penyebab awal dan motivasi kebakaran, berdasarkan pencarian lokasi titik awal,
mengamati pola kebakaran, materi kebakaran, dan lain lain.
Dengan demikian, dimungkinkan untuk mengidentifikasi dan mencatat dengan lebih baik, memastikan
kualitas tinggi dan konsistensi. Untuk survei penyebaran aset, sebuah simulasi juga dilakukan di Kapuas
untuk menyiapkan tim dalam menyelesaikan formulir dengan benar, dan metode untuk mengumpulkan
data yang diperlukan.
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Pembelajaran Kunci:
1.

Tim-tim pemantauan pada setiap kegiatan REDD+ harus sangat terlatih dan terpercaya untuk
mengumpulkan data yang dapat diandalkan dan akurat.

2.

Staf/peserta pelatihan merupakan komponen kunci di sini. Pelatihan harus berlangsung sebelum
kegiatan lapangan dimulai. Pelatihan harus dibimbing oleh para ahli atau spesialis dan peserta
pelatihan meliputi manajer/supervisor dan peserta dari desa untuk memastikan semua metode
difahami oleh seluruh anggota tim. Pelatihan juga memberikan kesempatan untuk mendidik para
anggota tentang sasaran pengumpulan data.

3.

Pelatihan ini selanjutnya harus diikuti dengan supervisi reguler di lapangan dan pelatihan-sambilkerja (in job training) lebih lanjut.

4.

Komposisi tim pemantauan yang sering berubah-ubah bisa mengorbankan kualitas data, karena
tingkat pelatihan dan pemahaman berkurang.

5.

Keseimbangan antara keterlibatan masyarakat dan staf yang sangat terlatih harus selalu dijaga
dan ditangani dengan baik.

2.4 Mengembangkan Metode
2.4.1 Uraian Metode yang Digunakan
Penjelasan rinci mengenai metode yang diterapkan oleh semua tim pemantauan KFCP disajikan di Bagian 1.5.

2.4.2 Tujuan
Sebagaimana digambarkan pada
Bagian 1, KFCP meminta tim-tim
pemantauan untuk mengembangkan
metode pemantauan untuk
dua maksud. Pertama, REDD+
mengharuskan semua kegiatan
implementasi disertai dengan
kegiatan pemantauan untuk

memfasilitasi perhitungan akurat
laju perubahan emisi karbon (MRV).
Kedua, karena REDD+ maupun
rehabilitasi lahan gambut masih
pada tahap awal pengembangan,
maka dengan berkembangnya
banyak kegiatan, sangat penting
bahwa kegiatan-kegiatan tersebut

disertai dengan pengembangan
metodologi yang tepat, menyeluruh
dan terdokumentasi dengan baik
sehingga bisa digunakan pula oleh
program semacam ini di tempat lain.

2.4.3 Tantangan yang Ditemui dan Aksi yang Dilakukan
Mengingat medan lahan gambut
tropis yang masih utuh (terendam,
kanopi hutan yang rapat dan
rendah, tumbuhan bawah yang
rapat, lapisan akar yang rapat di
permukaan gambut yang turun) dan
lahan gambut tropis yang sudah
terdegradasi (panas menyengat,
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rentan kebakaran di musim kemarau
dan banjir di musim hujan, hamparan
gulma invasif yang rapat), pekerjaan
lapangan di areal lebih dari 120.000
Ha penuh dengan tantangan
logistik dan metodologi. Untuk
masing-masing tim, metode yang
akan digunakan untuk bekerja di

areal tersebut akan berbeda-beda
pula, spesifik terhadap pekerjaan
yang ditangani. Di bawah ini
dirinci beberapa tantangan yang
lebih umum yang ditemui oleh
tim-tim, beserta gambaran cara
mengatasinya.
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Tantangan yang dihadapi oleh semua tim:
•

Biasnya seleksi lokasi oleh masyarakat: Menurut
pengalaman di lapangan, semua lokasi yang
menjadi transek hidrologi, plot hutan permanen,
lokasi pengukuran bahan bakar berat, dan lain lain,
semuanya terlebih dahulu harus dinegosiasikan dan
disepakati dengan masyarakat setempat. Kenyataan
ini bisa menghasilkan pemilihan lokasi yang tidak
tepat atau bias, dan dengan demikian termasuk juga
datanya terlalu banyak atau kurang mewakili areal
secara keseluruhan, seperti areal yang terbakar
berulang, areal aset lahan, dan lain-lain. Selama
studi, tidak ada solusi yang tepat yang ditemukan
untuk mengatasi tantangan ini.

•

Seleksi lokasi untuk pemantauan: Tujuan
utamanya adalah untuk keamanan, aksesibilitas,
dan kesepakatan dengan masyarakat. Seleksi lokasi
bermanfaat juga untuk semua kegiatan pemantauan
(termasuk dari penginderaan jauh yang tidak
dilakukan oleh tim lapangan) untuk berkoordinasi
dan komunikasi secara fisik di lapangan. Koordinasi
ini dimaksudkan agar data bahan bakar, vegetasi,
hidrologi, gambut dan LiDAR, dan lain-lain bisa saling
melengkapi dan sinkron.

•

Jumlah replikasi: Semakin banyak data yang bisa
dikumpulkan untuk kegiatan pemantauan, akan
semakin akurat model dan analisis yang dihasilkan.
Namun secara logistik, harus berada dalam batasbatas anggaran dan wajar bagi staf atau anggota
tim untuk melakukannya sesuai dengan jadwal
dan berkelanjutan. Para tenaga ahli bersama
Manajer Unit harus menentukan keseimbangan
antara keduanya berdasarkan pemahaman yang
tepat mengenai kondisi lapangan yang ada.
KFCP mengembangkan program pemantauan
komprehensif yang mewakili keseluruhan areal kerja
KFCP, tetapi tetap dalam keterbatasan waktu dan
batas-batas anggaran proyek.

•

Menjalankan metode baru dan sulit dengan
dukungan tenaga ahli: Masing-masing tim
pemantauan perlu mendapatkan dukungan,
bimbingan, pelatihan, dan pengembangan metode
dari tenaga ahli terkait. Dukungan ini memungkinkan
penerapan metode terkini dan paling cocok,
termasuk dukungan informasi terkini mengenai
metode yang sudah tidak cocok atau bermasalah di
lapangan. Para tenaga ahli tersebut diharapkan dapat
membantu semua kegiatan tim pemantauan.

Tantangan yang dihadapi oleh Tim Pemantauan Vegetasi:
•

Memilih lokasi untuk plot pemantauan permanen: : Karena besarnya areal KFCP (sekitar 120.000 ha), maka
hanya presentase kecil areal tesebut yang dapat diwakili oleh sampel plot permanen. Alih-alih memilih sedikit plot
tapi berukuran besar (misalnya 1 ha), maka dipilih lokasi yang kemungkinan akan lebih relevan untuk mewakili
berbagai kondisi hutan dan kondisi lingkungan yang berpengaruh di seluruh areal studi — gambut dalam sampai
dangkal, hutan primer sampai hutan yang sangat rusak — dengan berbagai sejarah kebakaran dan rejim hidrologi.
Berdasarkan survei yang dilakukan sebelumnya dan peta-peta yang dibuat oleh Central Kalimantan Masterplan,
BOSF dan Wetlands, lokasi yang paling mewakili rentang perbedaan tersebut dipilih.

•

Merancang tata letak plot hutan: Sebagaimana disebutkan di atas, diputuskan bahwa sejumlah besar plot
kecil tersarang/hirarkis akan paling mewakili berbagai kondisi lingkungan, dengan replikasi memadai untuk
menganalisis dan memahami hubungan dan interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Salah satu kondisi lingkungan
yang secara benar diasumsikan penting adalah jarak plot pemantauan dari kanal. Jadi, pada setiap lokasi yang
berada di dekat kanal, tiga transek dibuat tegak lurus terhadap kanal, dengan empat plot permanen dibuat per
transek dengan jarak tertentu (50 m, 100 m, 400 m, 700 m). Jarak ini dipilih untuk mewakili berbagai tahapan
dalam hidrologi terkait kanal.
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•

Beberapa spesifikasi peralatan:
Untuk menandai anakan
(seedling) dan sapihan (sapling),
digunakan nilon pancing dan
kabel tembaga. Peralatan
tersebut sangat awet, tanpa
merusak pohon-pohon yang
lembut dan memungkinkan
pertumbuhan berlanjut.

Penggunaan clinometer untuk
mengukur tinggi pohon di antara
kanopi dan tumbuhan bawah
yang rapat cukup sulit. Oleh
karena itu, digunakan tongkat
pengukur panjang yang bisa
diulur sehingga memungkinkan
pengukuran tinggi pohon dengan
akurasi lebih baik untuk pohon
setinggi 2–4 m.

Nomor penanda disiapkan
secara manual dengan lembaran
alumunium yang dipotongpotong menjadi kotak kecil-kecil.
Nomor tersebut diterakan atau
dicapkan menggunakan cap
angka baja.

Kotak F:
Kriteria pemilihan hotspot yang akan diselidiki
•

Data hotspot yang tersebar di beberapa areal yang dilokalisir hanya diselidiki pada satu titik tunggal di dalamnya.

•

Untuk hotspot yang muncul di dalam areal yang dikelola oleh masyarakat setempat, terutama areal lahan yang
dibersihkan, hanya sebagaian lahan yang mewakili hotspot tersebut yang diselidiki.

•

Semua hotspot yang muncul di gambut-dalam segera diselidiki.

•

Hotspot yang muncul di lahan kritis (lokasi penanaman dan aset masyarakat) segera diselidiki.

•

Penyelidikan tidak dilakukan di areal tanah mineral yang sedang dibersihkan dengan pembakaran lapangan
terkendali.

•

Semua kebakaran yang dilaporkan dari masyarakat dan diteruskan dari Korlap segera diselidiki.

Tantangan yang dihadapi oleh Tim Penanggulangan Kebakaran
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•

Hanya hotspot dalam jumlah
terbatas saja yang dapat diselidiki
berdasarkan keterbatasan waktu,
dan dipilih berdasarkan kriteria
tertentu (lihat: Kotak E).

•

Untuk kebakaran yang telah
berlangsung lama atau telah
dipadamkan, seringkali tim
kesulitan untuk menentukan
penyebab kebakaran.
Pemadaman yang dilakukan
atas dasar petunjuk data satelit
MODIS seringkali kurang akurat
atau akan terjadi keterlambatan
penyelidikan, karena waktu yang
diperlukan untuk mendapatkan
data MODIS sering kali lama
sehingga akan kehilangan data
yang penting di lapangan. Oleh
karena itu, untuk memfasilitasi
respon yang lebih cepat, selain
menyelidiki kebakaran dari

data MODIS, sebuah sistem
SMS (Short Message Service)
digunakan untuk memungkinkan
tim Korlap mengkomunikasikan
terjadinya kebakaran secara lebih
cepat. Jadi, ketika api ditemui di
lapangan, respon cepat dapat
dilakukan dan informasi lebih
akurat bisa diperoleh.
•

bias. Untuk mengatasinya, bisa
dijelaskan dalam analisis dan
dilengkapi dengan data lain yang
tidak terkait dengan penyelidikan.
Jika hal ini dilakukan, maka waktu
dan sumber daya tidak terbuang
dan lebih banyak data bisa
dikumpulkan.
•

Masalah akses merupakan
tantangan besar untuk mencapai
dan menyelidiki kebakaran di
lapangan. Karena itu, diputuskan
untuk memprioritaskan
penyelidikan kebakaran di areal
dengan akses yang mudah
(misalnya dekat kamp atau
di gambut yang lebih padat).
Walaupun cara yang dipilih ini
mudah dilakukan, tapi sebenarnya
tidak ideal karena dapat
membuat sampel data menjadi
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Menyelidiki kebakaran besar yang
masih berlangsung berimplikasi
pada masalah kesehatan dan
keamanan, dan dalam beberapa
kasus menghasilkan pengumpulan
data yang tidak lengkap. Oleh
karena itu, lebih baik memastikan
bahwa kebakaran yang sedang
berlangsung ditangani oleh Tim
Penanggulangan Kebakaran,
sedangkan penyelidikan
kebakaran dilaksanakan segera
setelah api dipadamkan.

Aset lahan
•

Integritas data: Data aset yang dikumpulkan di
lapangan seringkali memerlukan pengecekan ulang
hingga dua atau tiga kali. Data aset ini termasuk
data dari masyarakat, titik koordinat lokasi aset,
dan informasi berupa catatan yang diperoleh dari
berbagai desa. Pengecekan silang dilakukan untuk
membantu mengurangi bias data yang diperoleh.

•

Klasifikasi aset: Terdapat beberapa kesulitan dalam
mengelompokkan kegiatan tata guna lahan pada
berbagai status dan tingkat pemanfaatan ke dalam
kategori yang lebih sederhana, misalnya kebun,
hutan, budidaya padi, kanal setempat, dan lainlain. Keputusan akhir untuk memasukkan aset ke
dalam klasifikasi tertentu didasarkan pada sejarah
kebakaran dan pengertian kebakaran untuk setiap
klasifikasi.

•

Tidak selalu mudah/mungkin untuk mengukur
langsung kayu, karena posisi dan simetris kayu.
Batang kayu yang lebih asimetris diukur diameternya
pada dua atau lebih titik dan diameter rata-rata
digunakan dalam perhitungan. Selain itu, kayu
seringkali besar dan sebagian masuk ke dalam
gambut. Jika dimungkinkan, kayu digali untuk diukur
diameternya. Dalam hal kayu terlalu besar untuk
menggunakan calliper, kedua tongkat dipasang di
kedua sisi kayu dan kemudian jarak antara kedua
tongkat diukur.

Bahan bakar
•

Ketika mengukur HFL kayu di lapangan, diharapkan
dapat mencatat spesies pohon asal kayu/HFL
tersebut. Namun, HFL seringkali hanya berupa
cabang atau akar atau tonggak, dan seringkali
tertutup oleh material yang terbakar, yang membuat
identifikasi lapangan menjadi tidak mungkin. Karena
itu, diameter HFL menjadi prioritas pengukuran di
lapangan (dan sifat kayu; akar/batang/cabang/dan
lain-lain, tergeletak di tanah/masuk ke dalam tanah),
sedangkan spesies diidentifikasi dan dicatat untuk
dimasukkan kedalam data sekunder.

Tantangan yang dihadapi oleh Tim Gambut dan Hidrologi:
•

Sumur pantau dan bahan
tiang subsiden: Baja terhitung
bahan mahal, tetapi lebih awet
dibandingkan dengan tiang
PVC, terutama selama peristiwa
kebakaran. Diputuskan bahwa
tongkat subsiden dibuat dari
baja, sementara sumur pantau
yang harus berongga dibuat
dari tabung PVC. Sumur pantau
dibuat masuk ke bawah sampai
tanah mineral, dan ini akan
membantu membangun sumber
data tambahan yang penting,
namun biaya rendah terkait
tingkat subsiden.

•

•

Jadwal: Pada awalnya
diharapkan data sumur pantau/
air tanah bisa dicatat setiap
dua minggu sepanjang tahun.
Namun, jadwal ini terlalu rapat,
maka hanya diterapkan selama
musim kemarau. Di luar itu data
dikumpulkan per bulan.
Hilangnya peralatan: Banyak
peralatan pengukuran
hidrologi dan gambut yang
hilang dari transek. Peralatan
tersebut cukup mahal dan
berteknologi tinggi, seperti
‘divers’ dan pengukur hujan,

namun disayangkan hanya
digunakan untuk kotak makan
siang. Peningkatan sosialisasi
mengenai pentingnya kegiatan
pemantauan menghasilkan
penurunan kejadian pencurian.
•

Kerusakan peralatan: Karena
kondisi lingkungan ekstrim di
lahan gambut yang mengalami
degradasi, peralatan yang
digunakan untuk pengukuran
cepat rusak. Misal, peralatan
yang berteknologi tinggi seperti
‘divers’ dan bahan mahal seperti
tongkat subsiden.
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Pembelajaran Kunci:
1.

MRV merupakan komponen kunci dalam pengembangan REDD+. Oleh karena itu, tanpa metode
yang baik dan mantap untuk melakukan MRV, pelaksanaan program REDD+ akan kurang optimal.

2.

IPCC telah menyediakan beberapa rujukan dan pedoman penting untuk diikuti dalam membangun
metode yang handal dan akurat tersebut. Namun, berbagai metode yang ada saat ini belum
mencakup seluruh aspek, terutama untuk ekosistem yang spesifik seperti lahan gambut tropis.

3.

Dukungan ilmiah sangat penting untuk memahami ekosistem lahan gambut, termasuk ketika
muncul masalah dan tantangan di lapangan yang sulit dan tak terduga. Dukungan ilmiah
juga diperlukan untuk mengetahui bahwa metode tertentu sudah tidak lagi cocok atau belum
dikembangkan sepenuhnya.

4.

Sangat penting untuk mempunyai tenaga ahli yang mengetahui kondisi lapangan dan yang bisa
mendukung tim-tim pemantauan maupun tim-tim yang lain untuk memastikan bahwa metode
yang digunakan adalah tepat, handal, dan akurat. Tenaga ahli tersebut juga harus memahami
dengan baik apa yang akan dicapai dengan menggunakan metode tertentu dan bisa dengan
cepat merespon ketika metode tersebut tidak pas, atau tantangan logistik yang tiba-tiba muncul
di lapangan, misalnya hilangnya peralatan, rusaknya peralatan, kondisi lingkungan yang
mengakibatkan kualitas data yang buruk dan lain-lain.

5.

Ketika metode lama disempurnakan menjadi metode yang baru, maka justifikasi, pelaporan, dan
kalibrasi sangat penting untuk memastikan keandalan data yang dihasilkan.

2.5 Biaya dan Efisiensi
2.5.1 Latar Belakang
Biaya untuk melakukan pemantauan lapangan secara reguler cukup besar. Besarnya biaya tersebut tergantung pada
lokasi dan musim yang terkait dengan aksesibilitas. Kecuali itu, juga tergantung pada besarnya tim dan pengalaman tim
yang bersangkutan.

2.5.2 Tujuan
Meskipun terdapat banyak kesulitan bekerja di areal lahan gambut tropis yang luas, tapi selalu diupayakan untuk
menekan biaya operasional serendah mungkin, dan bekerja secara efisien berdasarkan biaya dan waktu, tanpa
mengorbankan akurasi atau keandalan data pengukuran atau pantauan.

2.5.3 Tantangan yang Ditemui
Apabila akan merencanakan dan
melaksanakan kegiatan pemantauan
di lapangan, maka beberapa aspek
yang mempengaruhi biaya dan
efisiensi perjalanan perlu diketahui,
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antara lain: logistik perjalanan, gaji
peserta, staf KFCP, dan transportasi.
Musim, lokasi, dan pengalaman tim
juga ikut mempengaruhi keseluruhan
biaya kegiatan di lapangan. Beberapa

kesulitan yang ditemui terkait dengan
faktor-faktor tersebut diuraikan di
bawah ini, termasuk contoh-contoh
harga beserta pembahasannya (lihat:
Tabel 2.1).
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Kesulitan yang ditemui antara lain:

Biaya: Biaya pengadaan bahan (makanan, bahan bakar, dan materi ekspedisi) bisa naik tak terduga sesuai harga pasar.
Hal ini akan menyulitkan jika tidak diantisipasi dengan menyiapkan anggaran cadangan pada saat kebijakan organisasi
dibuat di fase awal.

Kondisi: Kondisi lingkungan dan cuaca bisa mengakibatkan tambahan biaya ekspedisi yang tidak terduga. Misalnya,
ketika Tim Pemantauan Vegetasi menuju ke lokasi gambut dalam, jika permukaan air di kanal cukup tinggi, maka hanya
perlu satu hari. Tetapi, jika permukaan air rendah (dan ini berubah dari hari ke hari, tergantung hujan), perjalanan
menuju dan dari tempat tersebut akan memerlukan waktu dua hari.

Lokasi: Di lokasi yang lebih terpencil dimana peralatan harus dibawa dengan berjalan kaki, diperlukan staf tambahan
untuk membantu membawa peralatan dan perbekalan.

Negosiasi: Dibeberapa kesempatan, negosiasi perlu diupayakan dengan warga untuk mencapai persetujuan dan
memperoleh ijin, diantaranya untuk besaran gaji, upah, dan biaya transportasi ke lapangan.

Waktu dan sumber daya: Diperlukan waktu dan kesabaran untuk melatih dan mengajari anggota masyarakat untuk
menggunakan peralatan pencatat dan pengukur, seperti GPS dan calliper. Hal ini terjadi terutama ketika menggunakan
sistem perekrutan-bergilir, yang berakibat perlunya pelatihan pada awal setiap ekspedisi.

Kotak G:
Contoh harga pasar lokal yang berubah tinggi selama periode KFCP
Ketika Tim Gambut dan Hidrologi mulai bekerja di areal program KFCP pada tahun 2009, rata-rata biaya sewa
perahu bermotor per hari adalah Rp 50.000. Lama-lama, warga setempat mulai meminta biaya Rp 250.000
per hari, dan KFCP harus setuju kalau ingin pekerjaan berlanjut.
Demikian pula, ketika Tim Gambut dan Hidrologi memulai kegiatan, banyak warga masyarakat bersemangat
menawarkan waktu dengan sukarela, misalnya mencatat ukuran curah hujan harian di desa-desa. Namun
dengan berjalannya waktu, masyarakat kemudian mulai meminta bayaran dan partisipasi sukarela berkurang.
Permasalahan yang muncul adalah untuk kegiatan “apa saja” yang terkait dengan pemantauan, masyarakat
akan meminta dibayar. Misalnya kalau sumur pantau dipantau bulanan di suatu tempat dalam wilayah
sebuah desa, maka desa akan mempertanyakan tentang apakah desa tersebut dibayar agar pekerjaan bisa
dilaksanakan. Meskipun negosiasi seperti itu dapat diterima, perubahan pola pikir masyarakat selama periode
tersebut nampak jelas dan dirasakan oleh para anggota semua Unit Pemantauan.
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Tabel 1. Biaya Sejumlah Ekspedisi dengan Musim, Lokasi, Upah Tenaga Kerja dan Biaya Lainnya (Tahun 2012)

Jumlah
tenaga
harian
baru

Jumlah hari

No.

Tim

Lokasi/Kegiatan

Musim

Jumlah
orang

1

Monitoring vegetasi

L04

-

9

5

12-13

19.000.000

2

Monitoring vegetasi

L04

-

7

4

12-13

16.000.000

3

Monitoring vegetasi

L08

-

17

11

18-20

34.000.000

4

Penanggulangan
kebakaran

Penyelidikan kebakaran

Kemarau

4

2

2-4

4.000.000

5

Penanggulangan
kebakaran

Penyelidikan aset

Kemarau

4

2

2-4

4.000.000

6

Gambut dan hidrologi

Hujan

6

2

9-12

7.000.000

7

Gambut dan hidrologi

Pemantauan transek
rutin lengkap

Kemarau

6

2

9-12

7.000.000

Biaya (Rp)

Berikut adalah beberapa catatan:
•

Perbandingan antara kegiatan
lapangan nomor 1 dan 2:
Perbedaan biaya disebabkan
lebih banyak jumlah staf
lapangan harian yang
diperlukan (nomor 1). Perlu
direkrut lebih banyak peserta
ketika menggunakan ‘sistem
perekrutan bergilir’. Karena
itu, perlu ekspedisi lebih lama
di lapangan; mereka berbekal
pengalaman yang kurang
sehingga ekspedisi perlu lebih

banyak waktu termasuk waktu
untuk pelatihan.
•

Perbandingan antara ekspedisi
nomor 1 dan 3: Lokasi no.8
paling jauh dan sulit dijangkau
jika dibandingkan dengan lokasi
no. 4. Karena itu, perlu anggaran
lebih besar, tambahan jumlah
hari, serta jumlah staf.

•

Perbandingan antara ekspedisi
nomor 6 dan 7: Tahun 2012
adalah tahun pertama ketika

biaya ekspedisi musim kemarau
dan musim hujan kurang lebih
sama, karena kegiatan tim
berjalan dengan lancar. Pada
tahun-tahun sebelumnya,
pada musim kemarau, karena
ketinggian air turun, maka akses
menjadi sulit, sehingga ekspedisi
memerlukan biaya lebih tinggi
(sampai Rp 12 juta per ekspedisi)
karena tambahan perahu,
jumlah staf, dan lain-lain.

2.5.4 Solusi dan Rekomendasi
Sehubungan dengan kelima tantangan yang dihadapi di atas (lihat: Bagian 2.5.3), dilakukan beberapa tindakan, yaitu:

Biaya: Sebelum dimulainya perjalanan sangatlah penting untuk menyiapkan anggaran yang detil dan sesuai harga
terkini. Penting pula disiapkan anggaran cadangan. Disarankan tersedia anggaran cadangan setidaknya 5%. Sayangnya,
kebijakan organisasi tidak memperbolehkan alokasi anggaran cadangan dalam kebanyakan situasi, dikarenakan
peraturan pengadaan. Tetapi hal ini direkomendasikan untuk proyek-proyek lain.

Kondisi: Sangat membantu jika ada staf yang tinggal di desa-desa untuk mengkoordinasikan ekspedisi (seperti belanja
bahan), memantau harga, mengamati kondisi lingkungan dan cuaca yang mungkin mempengaruhi perjalanan, serta
melaporkan ke staf perencana anggaran. Staf tersebut bisa juga mengkoordinasikan perjalanan bersama warga desa
terkait (Pemdes, TPK, TP, dan staf harian) untuk memastikan lancarnya transportasi, rekrutmen, dan keberangkatan.
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Lokasi: Berbagai kegiatan pemantauan REDD+ memerlukan beberapa tim yang dapat menjangkau lokasi-lokasi
terpencil yang sulit didatangi. Hal ini perlu dianggarkan dengan mempertimbangkan antara lain: waktu, perjalanan,
dan staf tambahan untuk membantu perlengkapan.

Negosiasi: Keterlibatan masyarakat setempat dalam perencanaan, negosiasi, dan mencapai kesepakatan sangat
penting untuk lancarnya program REDD+, termasuk kegiatan pemantauan (lihat: Bagian 3.2). Di wilayah kerja KFCP,
besarnya biaya harus dinegosiasikan dan disetujui oleh kedua pihak. Namun, penting dicatat bahwa walaupun
kewajaran dan keadilan harus menjadi target negosiasi, harga juga harus mencerminkan ekonomi di tempat itu dan
tidak “mendistorsi” atau merusak harga pasar. Negosiasi juga merupakan kesempatan untuk berbagi informasi dan
pendidikan. Pentingnya konsistensi dan keandalan data merupakan hal-hal yang perlu untuk disampaikan kepada
masyarakat dalam negosiasi terkait perekrutan staf, penjadwalan, dan lain-lain.

Waktu dan sumber daya: Pelatihan merupakan bagian penting dari pemantauan walaupun bisa meningkatkan biaya
secara keseluruhan, namun waktu dan anggaran yang memadai harus disediakan. Berdasarkan pengalaman, pelatihan
tim inti yang agak besar lebih baik dibandingkan dengan serangkaian pelatihan sambil bekerja untuk staf harian
baru, yang bisa menghabiskan waktu di lapangan dan mengurangi kualitas data. Pentingnya anggaran yang fleksibel
dan terencana dengan baik, serta mempertimbangkan kemungkinan terjadinya beberapa hal yang tak terduga (yang
diperkirakan bisa terjadi, mengingat sifat dan medan kerja), sangat penting agar tujuan dan kualitas kegiatan tidak
menurun.

Pembelajaran Kunci:
1.

Kegiatan pemantauan bisa menjadi mahal, karena dilakukan sepanjang tahun dengan jadwal yang
padat serta menjangkau lokasi-lokasi terpencil.

2.

Namun, total biaya bisa ditekan dengan cara:
a. Menyiapkan anggaran tak terduga,
b. menempatkan staf di desa-desa untuk meningkatkan perencanaan, serta menyediakan
informasi kondisi pasar dan lingkungan yang dapat dimasukkan dalam anggaran,
c. mengupayakan negosiasi yang adil dan jujur yang mencerminkan harga pasar yang
sesungguhnya, dan
d. bertindak efisien dan terfokus dalam penyiapan pelatihan sebagai bagian dari kegiatan
pemantauan
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2.6 Pengelolaan Data

2.6.1 Data yang Diperoleh dari Kegiatan Pemantauan
Untuk mendapatkan angka-angka
tepat yang diperlukan untuk
menghitung laju perubahan emisi
karbon atau memberikan data
dan informasi tentang indikator
tertentu (peristiwa kebakaran, dan
lain lain), terlebih dahulu perlu
dikumpulkan banyak data lapangan.
Misal, Tim Pemantauan Vegetasi
mengumpulkan data di delapan

lokasi, masing-masing dengan 12
plot hutan permanen, sehingga total
terdapat 96 plot. Di masing-masing
plot, dicatat data tentang tinggi,
diameter, dan jenis pohon (ukuran
besar, sedang/pole), kecil/sapling dan
anakan), di samping juga data kondisi
lingkungan. Seluruh data tersebut
dicatat setiap tahun. Demikian
pula, Tim Gambut dan Hidrologi

mengumpulkan data bulanan di
515 sumur pantau dan 59 tongkatpengukur-subsiden permanen.
Selain itu, mereka juga menghimpun
data lingkungan terkait lainnya, dan
kegiatan pengumpulan data lapangan
tambahan, seperti pengambilan
sampel gambut, kedalaman gambut,
dan lain-lain.

data lapangan harus dicatat dengan
efisien dan akurat, serta dikelola dan
dilindungi sedemikian rupa untuk
membantu analisis sesuai yang

diinginkan sebagaimana digambarkan
di Bagian 2.

data dengan cara ini bisa dengan
mudah mengakibatkan kesalahan
manual dan digital karena Excel tidak
memungkinkan cara validasi data
sesuai ketentuan yang ditetapkan
sebelumnya. Seperti mengecek
validitas data dalam rangkaian
data tertentu dan memastikan
integritas rangkaian data secara
keseluruhan. Tim Gambut dan
Hidrologi banyak menghabiskan
waktu untuk mengecek ulang,
mengecek lagi, dan mengecek data

secara acak setelah dilakukan entri
data. Semakin banyak dan kompleks
data dan analisis, semakin sering
terjadi kesalahan. Ini terutama terjadi
pada data Tim Pemantauan Vegetasi,
karena adanya berbagai strata (besar
kecilnya pohon, jenis, ukuran, kondisi
lingkungan plot, dan lain-lain.). Entri
data yang tidak beraturan berisiko
menimbulkan kesalahan. Pada
beberapa kasus awal, verifikasi,
pengelolaan, dan analisis data lebih
lanjut sangat menyita waktu.

perhitungan yang diperlukan untuk
data pemantauan sederhana yang
dikumpulkan. Namun, dalam hal
data Tim Pemantauan Vegetasi, perlu
database Access yang dirancang
khusus untuk menampung semua

kondisi vegetasi dan lingkungan,
mengingat kompleksitas data.
Tim Rancangan Database diambil
dari Fakultas Teknik Universitas
Palangkaraya. Pemilihan tim ini
didasarkan pada rekomendasi kerja,

2.6.2 Tujuan
Untuk pengecekan lapangan
mengenai estimasi emisi nasional
dan untuk perhitungan akurat tingkat
perubahan emisi karbon, semua

2.6.3 Tantangan yang Ditemui
Mengingat banyaknya data dari timtim pemantauan, maka mengelola
dan melindungi data dengan baik
merupakan hal yang perlu dan serius.
Ketika data tidak terlalu banyak, data
bisa dicatat, dikelola, dan dianalisis
dengan baik menggunakan Excel.
Hal ini dapat dilihat pada kasus data
Tim Penanggulangan Kebakaran,
atau tergolong sederhana, seperti
pada kasus beberapa data Tim
Gambut dan Hidrologi. Namun,
perlu diakui bahwa pengolahan

2.6.4 Solusi
Pengelolaan yang hati-hati dan
supervisi entri data dalam Excel dan
selama analisis, terutama oleh para
manajer yang ditugaskan dan tenaga
ahli untuk tim-tim pemantauan,
harus memadai untuk memfasilitasi
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proposal kerja yang disiapkan tim,
dan kebijakan KFCP yang selalu
berupaya bekerja sama dengan
lembaga setempat. Database
tersebut memungkinkan data yang
sudah disiapkan dalam Excel untuk
diimpor dan menyimpan semua
data plot hutan permanen, data
individual pohon, dan data kondisi
lingkungan. Database tersebut
juga memungkinkan pembuatan
laporan, dan data dapat dipindah
ke Excel dalam bentuk mentah atau
berdasarkan permintaan untuk plot,
kondisi spesies, dan lingkungan,
untuk analisis dasar BA (basal area/
bidang dasar), densitas, dan jumlah
spesies.

Rancangan database tersebut
sangat kompleks dan memerlukan
kolaborasi erat antara para
perancang dan Tim Pemantauan
Vegetasi. Hal ini terutama
mengingat aplikasi berbasislapangan dan kandungan ilmiah
database tersebut. Pembahasan
dan penjelasan diperlukan untuk
mendiskripsikan pengumpulan
data, terminologi ilmiah, dan
karakteristik pertumbuhan. Produk
akhirnya berfungsi dan operasional,
dan memenuhi kebutuhan Tim
Pemantauan Vegetasi. Namun, ada
pula ruang bagi perancang database
dari luar untuk mengkaji database

tersebut, memperluas validasi entri
datanya, memperkuat integritas
data di keseluruhan database,
dan memungkinkan lebih banyak
fleksibilitas jenis data yang disimpan.
Berdasarkan perbaikan-perbaikan
tersebut, database menjadi alat yang
sangat kuat, memastikan entri data
jangka panjang dengan baik, dan
memberikan analisis yang handal.
Terlepas dari pertimbangan memilih
cara entri dan pengelolaan data,
perlu ada protokol “back-up”
data yang ketat dalam tim-tim
pemantauan (lihat: Kotak H).

Kotak H:
Protokol back-up data Tim Pemantauan Vegetasi
•

‘Pos belakang’ (di mana data disimpan) database pemantauan vegetasi disimpan pada satu komputer staf
pemantauan vegetasi (manajer data). Semua staf lain mempunyai ‘pos-depan’ atau antarmuka-pengguna
untuk database pada komputer mereka sendiri dan terhubung dengan pos-belakang melalui modem.

•

Pada akhir setiap hari, manajer data membuat back-up di sebuah hard-drive eksternal yang terpisah.

•

Pada akhir setiap minggu, manajer data menyerahkan salinan ‘pos belakang’ kepada manajer unit
pemantauan vegetasi.

•

Pada akhir setiap bulan manajer data tersebut menyerahkan salinan ‘pos belakang’ kepada manajer data
KFCP.

Dari pengalaman, berhubung banyaknya data yang dikumpulkan oleh semua tim pemantauan, sebetulnya akan
menguntungkan jika mempunyai database yang tepat yang dirancang untuk menampung dan mengelola semua data
tersebut dan mendukung analisis .

Pembelajaran Kunci:
1.

Proyek-proyek REDD+ perlu membuat dataset yang bisa secara kuantitatif mengukur tingkat
perubahan emisi karbon dioksida untuk areal spesifik tersebut.

2.

Untuk melakukannya, banyak sekali data yang perlu dikumpulkan.

3.

Data memerlukan pengelolaan, verifikasi, dan perlindungan.

4.

Hal itu bisa dilakukan dalam Excel, tetapi lebih ideal, dalam database yang dirancang dengan baik
tersebut, perlu disertai dengan protokol back-up.
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KESIMPULAN:
PEMBELAJARAN YANG
DIPEROLEH

3.1 Ringkasan Pelajaran yang Diperoleh

L

aporan ini merinci
latar belakang kegiatan
pemantauan, tantangan yang
ditemui di lapangan, serta
solusi dan rekomendasi untuk enam
aspek kunci pengembangan dan
pelaksanaan kegiatan pemantauan
REDD+, yaitu:

1. bekerja dengan lembaga desa,
2. melibatkan masyarakat setempat
dalam perencanaan dan
implementasi,
3. melatih staf dan peserta dari desa,

4. mengembangkan dan
menyempurnakan metodologi
berdasarkan kondisi lapangan,
5. biaya dan efisiensi, dan
6. pengelolaan data.

Pelajaran yang bisa dipetik dari analisis tersebut antara lain:

Negosiasi dengan masyarakat
Kegiatan pemantauan REDD+
sebaiknya dan seharusnya melibatkan
masyarakat setempat sejak tahap
perencanaan, melalui serangkaian
implementasi kegiatan, pelatihan,
dan peningkatan kapasitas. Karena
itu, pertemuan, negosiasi, dan
persetujuan masyarakat setempat
merupakan komponen kunci pada
semua program REDD+. Tim-tim
pemantauan KFCP mulai bekerja di
2009 sebelum penyusunan Perjanjian
Desa, agar dapat mengumpulkan
data dasar. Mereka mulai negosiasi
dengan masyarakat setempat dalam
situasi yang tidak terlalu formal dan
tim-tim tersebut perlu menyesuaikan
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ketika ada perjanjian formal.
Seiring dengan berjalannya waktu,
masyarakat berupaya mendapatkan
peningkatan kompensasi dan
mengurangi kontribusi sukarela pada
kegiatan-kegiatan tersebut. Selain
itu, mereka meminta harga yang
lebih tinggi kepada KFCP. Karena itu,
negosiasi menjadi lebih sulit
Meskipun ‘perekrutan bergilir’
(lihat: Bagian 2.2), manfaat dalam
hal kebersamaan dan keadilan,
namun ini bisa menurunkan
kualitas data tim-tim pemantauan.
Selain itu, walaupun tim berulang
kali menjelaskan kesulitan dan

ketidakpraktisan sistem ini kepada
warga desa, sistem ini disepakati
untuk memenuhi permintaan desa.
Namun demikian, dalam beberapa
kasus, ketika pekerjaan begitu sulit,
warga desa lebih memilih agar KFCP
mempekerjakan tim inti secara
permanen.
Walaupun kegiatan REDD+ saat
ini mendapat banyak perhatian
untuk memastikan pemerataan dan
keadilan bagi masyarakat setempat
yang terlibat, program perlu tetap
menghasilkan kualitas komponen
MRV untuk memastikan para
penerima manfaat memperoleh
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imbalan berdasarkan emisi yang
diturunkan. Untuk pembayaran
berdasarkan emisi yang diturunkan,
diperlukan kelengkapan untuk
melakukan verifikasi REDD+,
misalnya yang terkait dengan
kualitas dan akurasi data. KFCP
mempunyai mekanisme negosiasi
yang diterapkan di desa-desa
dan difasilitasi oleh Tim Pelibatan
Masyarakat KFCP dan TPK. Namun,

KFCP mempunyai
mekanisme negosiasi
yang diterapkan
di desa-desa dan
difasilitasi oleh tim
pelibatan masyarakat
KFCP dan TPK desa.

sejalan dengan perkembangan
program dan masyarakat dapat
memperoleh lebih banyak manfaat
untuk memenuhi kebutuhan
mereka, maka dalam beberapa
kasus hal ini mengakibatkan
“distorsi”atau kenaikan harga pasar
dan menurunnya kualitas data. Untuk
menyikapi hal ini, perlu ditemukan
keseimbangan.

Pemantauan – sebuah komponen REDD+ yang unik
Program dan kegiatan REDD+ terdiri atas dua komponen lapangan, yaitu: kegiatan implementasi untuk mengurangi
emisi karbon dan komponen MRV untuk menentukan tingkat penurunan emisi karbon (sebagaimana dijelaskan di
Bagian 1.2). Kedua kegiatan tersebut sebagian besar berlangsung di dalam dan di sekitar areal program. Untuk itu,
perlu merekrut anggota masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut untuk keuntungan kedua
belah pihak (lihat Bagian 2.2). Dalam hal ini, KFCP melakukannya melalui Perjanjian Desa.
Namun, kegiatan pengumpulan
data untuk pemantauan lingkungan
berbeda dari kegiatan yang
dilaksanakan untuk menghindari
emisi. Kegiatan tingkat desa berfokus
pada intervensi yang umumnya
memerlukan banyak peserta,
di mana pelatihan-sambil-kerja
biasanya cukup memadai. Kegiatan
pengumpulan data dan pemantauan
lingkungan sebaliknya memerlukan
sekelompok kecil orang terlatih
dengan keterampilan yang memadai,
serta memiliki pemahaman tentang
tujuan dan dasar ilmiah mengenai

metode, data berkualitas tinggi dan
dapat diverifikasi dan kemungkinan
untuk terus maju dengan berpijak
pada serangkaian keterampilan yang
sudah terbangun. Walaupun perlu
diupayakan untuk merekrut tim
MRV dari masyarakat lokal , perlu
dipahami bahwa tim ini mempunyai
peran yang berbeda dan karenanya,
mekanisme rekrutmen, pelatihan,
supervisi, dan koordinasinya bisa
berbeda dibandingkan dengan
kegiatan-kegiatan terkait penurunan
emisi.

Kegiatan
pengumpulan data
untuk pemantauan
lingkungan berbeda
dari kegiatan yang
dilaksanakan untuk
menghindari emisi.

Pentingnya pendidikan dalam pemantauan
Kegiatan pemantauan dalam REDD+
mungkin tidak bisa dipahami dengan
mudah oleh orang awam. Para
anggota masyarakat mungkin dengan
mudah memahami manfaat dengan
mengurangi kejadian kebakaran,
reforestasi atau penambatan kanal
kecil, tetapi mereka mungkin
kesulitan melihat relevansinya

dengan pengukuran kerapatan
pohon atau kedalaman gambut.
Berdasarkan catatan, dari kegiatan
dan pelajaran yang diperoleh dari
unit pemantauan menunjukkan
peningkatan pemahaman oleh
masyarakat tentang relevansi dan
pentingnya kegiatan pemantauan
berjalan seiring dengan penyelesaian

tantangan-tantangan yang ditemui.
Dengan meningkatnya pemahaman
di tingkat desa, persoalan terkait
rekrutmen, terjadinya tindakan
yang tidak diinginkan dalam areal
pemantauan seperti pencurian,
kurangnya koordinasi, dan lemahnya
implementasi kegiatan, berubah
kearah yang lebih baik.
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Pengelolaan data
Kegiatan pemantauan di setiap proyek REDD+ perlu mengumpulkan banyak data. Data tersebut harus mudah dibaca,
diklasifikasi, dan siap dianalisis. Mengelola dan melakukan validasi data sebanyak itu memerlukan banyak waktu
dan perencanaan yang cermat terkait pengelolaan dan penyimpanan data sebelum data dikumpulkan, serta untuk
memastikan integritas dan keragaman data jangka panjang.

3.2 Ringkasan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas dan ringkasan pembelajaran kunci yang diperoleh dan yang disajikan pada akhir
setiap bagian pada Bagian dua, maka berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi yaitu:

Penting mempunyai tim spesialis (ahli) yang beranggotakan staf program maupun anggota masyarakat setempat yang
dapat melakukan diseminasi informasi kepada anggota masyarakat yang lain mengenai tujuan dan kegiatan-kegiatan
program, termasuk pemantauan. Sedapat mungkin, mereka juga bertindak sebagai mediator dalam diskusi dan
negosiasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, tim tersebut harus:
a. Memahami sepenuhnya mengenai prinsip, teori, keterampilan, dan tujuan kegiatan yang akan dilakukan.
b) Menegosiasikan kepentingan untuk mencapai kompromi, serta hasil yang adil dan sesuai dengan kebutuhan
kedua belah pihak.
c) Menyediakan waktu bersama tim lapangan maupun tim masyarakat untuk memastikan rencana kerja. Selain
itu, kebutuhan harus disampaikan dengan jelas kepada masyarakat

Kesempatan untuk berpartisipasi dalam tim pemantauan pada program dan proyek REDD+ harus tersedia bagi warga
setempat secara adil. Namun, sebaiknya tim terseleksi bersifat permanen, sangat terlatih, dan terdiri dari anggota yang
mempunyai kecakapan memadai.

Pelatihan untuk tim pemantauan sangatlah penting. Waktu dan anggaran harus disediakan untuk pelatihan tersebut.
Selain itu, para tenaga ahli yang dipekerjakan di proyek haruslah yang memahami lingkungan dan dapat bekerja erat
dengan tim lapangan untuk melatih para anggota, menyempurnakan metodologi berdasarkan kondisi lapangan dan
memberikan dukungan selama kegiatan lapangan.

Tim yang sangat terlatih dan didukung oleh para tenaga ahli sangat penting dalam uji coba dan pengembangan metode
baru yang paling tepat, untuk memastikan dilakukannya pengukuran karbon berkualitas tinggi dan pelaporan yang
baik, sesuai dengan standar internasional. Hal ini terutama berlaku ketika bekerja dalam ekosistem yang tidak biasa,
seperti lahan gambut tropis, di mana metodologi internasional belum sepenuhnya berkembang dan teknik-teknik baru
harus diuji coba, dilaporkan, dan dijelaskan hasilnya.
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Pemantauan karbon yang berkualitas tinggi mungkin memerlukan biaya tinggi. Namun, beberapa strategi dapat
diterapkan untuk memastikan efisiensi waktu dan biaya, misalnya: a) menyediakan anggaran tak terduga, b)
mempunyai staf di desa untuk memperbaiki perencanaan dan penyediaan informasi pasar serta kondisi lingkungan
yang bisa diperhitungkan dalam anggaran, c) mengupayakan negosiasi biaya yang adil dan jujur dengan masyarakat
desa, terutama yang terkait dengan harga pasar yang sebenarnya, dan d) efisien dan fokus dalam menyelenggarakan
pelatihan pemantauan.

Pengelolaan data merupakan komponen kunci dalam pemantauan, namun seringkali hal ini kurang diperhatikan.
Perencanaan terkait dengan metode penyimpanan, pengelolaan, dan analisis data harus dilakukan pada awal kegiatan.
Sama halnya dengan metodologi yang akan diterapkan di lapangan, perlu dirancang terlebih dahulu dan dicoba
sebelum kegiatan dimulai.

Pemantauan Terhadap: Vegetasi, Pengelolaan Kebakaran, serta Gambut dan Hidrologi | KFCP

43

REFERENSI

Masal, F., S. Manjin, E. Tri Juni, Fatkhurohman, dan L. L. B. Graham. 2014. Survei Sebaran dan Tipe Asset di Wilayah
KFCP: Hubungan Dengan Sejarah Kebakaran dan Kedalaman Gambut - Laporan Teknis Penelitian. Kalimantan
Forests and Climate Partnership. www.iafcp.or.id/publication
Masal, F., S. Manjin, E. Tri Juni, Fatkhurohman, dan L. L. B. Graham. 2014. Monitoring Hotspot dan Investigasi Kejadian
Kebakaran di Wilayah KFCP - Laporan Teknis Penelitian. Kalimantan Forests and Climate Partnership. www.iafcp.
or.id/publication
Graham, L. L. B. dan A. Mahyudi. 2013. Vegetation Monitoring Methodology - Laporan Teknis Penelitian. Kalimantan
Forests and Climate Partnership. www.iafcp.or.id/publication/detail/81/Vegetation-monitoring-methodology
Graham, L. L. B., S. Manjin, E. Tri Juni, M. Waldram, F. Masal, N. Ichsan, G. Applegate, and P. Moore. In Press.
Heavy Fuel Load Assessment: Line Intersect Method and Heavy Fuel Load Results - Research Technical Papers.
Kalimantan Forests and Climate Partnership. www.iafcp.or.id/publication
Ichsan, N., R. Vernimmen, A. Hooijer, and G. Applegate. In Press. KFCP Hydrology and Peat Monitoring Methodology Research Technical Papers. Kalimantan Forests and Climate Partnership. www.iafcp.or.id/publication
IPCC. 2000. Special Report: Land use, Land-use Change, and Forestry.
Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia. 2008. Consolidation report: Reducing emissions from deforestation and
forest degradation in Indonesia
Page, S.E., A. Hoscilo, H. Wosten, J. Jauhiainen, H. Ritzema, K. Tansey, M. Silvius, L. Graham, H. Vasander, J. Rieley, and
S. Limin. 2009. Ecological restoration of lowland tropical peatlands in Southeast Asia – Current knowledge and
future research directions. Ecosystems 12: 288–905.
Page, S.E., F. Siegert, J.O. Rieley, H-D.V. Boehm, A. Jaya, and S. Limin. 2002. The amount of carbon released from peat
and forest fires in Indonesia in 1997. Nature, 420: 61–65.
Parker, C., A. Mitchell, M. Trivedi, N. Mardas, and K. Sosis. 2009. The Little REDD+ Book.
SNI. 2011. Measurement and calculation of carbon stocks – Field measurement for estimating forest carbon stocks
(ground based forest carbon accounting). 7724. Centre for Standardization and Environment, Ministry of Forestry,
Indonesia.

Foto dan desain: IAFCP.

44

KFCP | Pemantauan Terhadap: Vegetasi, Pengelolaan Kebakaran, serta Gambut dan Hidrologi

