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Ringkasan Informasi 

Nama Proyek  Restorasi dan Perlindungan Hutan Desa di Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Lalan Mendis 

Lokasi Proyek Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin, Sumatera Selatan, Indonesia  

Koordinator Proyek Hutan Kita Institute (HaKI) 
Jl. Yudo No.9 H, Lorok Pakjo, Ilir Bar. I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera 
Selatan 30126 – Indonesia 
Tel: +62 711 5730375 
E-mail: haki@hutaninstitute.or.id 
Web: www.hutaninstitute.or.id 

Ringkasan Usulan 
Kegiatan  

Wanatani (agroforestry) dan pengelolaan hutan desa secara lestari untuk 
merestorasi lahan gambut yang terdeforestasi dan terdegradasi dan 
melindungi hutan yang tersisa dari kebakaran, penebangan liar dan 
perambahan. 

Ringkasan Usulan 
Kelompok Sasaran  

Kelompok-kelompok wanatani dan komunitas-komunitas yang lebih luas 
yang terdapat di desa-desa dengan hutan desa di Kesatuan Pengelolaan 
Hutan Lalan Mendis. Dimulai di Hutan Desa Muara Merang (HDMM) dan 
Hutan Desa Kepayang (HDKP)  
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Akronim 

BPD Badan Permusyawaratan Desa  

BPPLHK Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

HaKI Hutan Kita Institute 

HD Hutan Desa 

HDKP Hutan Desa Kepayang 

HDMM Hutan Desa Muara Merang 

HHBK Hasil Hutan Bukan Kayu 

HP Hutan Produksi Tetap 

KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

KMPA Kelompok Masyarakat Peduli Api 

KPH Kesatuan Pengelolaan Hutan 

KPHP Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 

LM Lalan Mendis 

LPHD Lembaga Pengelola Hutan Desa 

LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

MRV Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (Measurement, Reporting and Verification) 

NKN Niat Kontribusi Nasional/Nationally Determined Contribution (NDC)  

OKI Kabupaten Ogan Komering Ilir  

REDD+ Pendekatan UNFCCC untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan 
dan peran konservasi, pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan peningkatan stok 
karbon hutan di negara-negara berkembang 

RKUHD Rencana Kerja Usaha Hutan Desa 

RTRHD Rencana Tata Ruang Hutan Desa  

TLLG The Landscapes and Livelihoods Group 

UNFCCC Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations 
Framework Convention on Climate Change) 
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A Tujuan & Sasaran Proyek 

1 Deskripsi tujuan dan sasaran proyek  

Masalah yang akan ditangani oleh proyek  
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lalan Mendis (KPH LM) di Provinsi Sumatera Selatan mencakup area 

seluas 320.939 ha. Sebagian besar area KPH berada di lahan gambut, dan okupasi lahan dan migrasi 

ke area tersebut, pembalakan liar, dan perluasan perkebunan kelapa sawit dan karet, telah 

mengakibatkan tingginya tingkat deforestasi dan pengeringan lahan gambut. Tanpa pengelolaan yang 

efektif, pembangunan yang tidak terkoordinasi yang dilakukan di luar area konsesi yang telah 

ditentukan akan terus berlanjut, membahayakan hutan yang tersisa, keanekaragaman hayati yang 

bergantung pada hutan tersebut, penyediaan jasa ekosistem bagi masyarakat lokal, dan karbon yang 

tersimpan pada vegetasi dan tanah. 

Tujuan dan sasaran  
Proyek ini bertujuan untuk merestorasi hutan yang terdegradasi dan mengurangi deforestasi, 

pengeringan lahan gambut, dan kebakaran lahan dan hutan di kawasan hutan desa yang telah 

ditetapkan yang terdapat di dalam KPH LM. Hal ini akan dicapai melalui: 

• Restorasi Hutan  

o Melakukan penanaman pengayaan dan plot-plot wanatani (agroforestry) untuk 

memulihkan tutupan pohon dan mencegah pembalakan liar, perluasaan pertanian 

dan pengeringan lahan gambut di area-area yang terdegradasi dan terdeforestasi; 

o Memblokir saluran drainase dan mengelola ketinggian muka air untuk mencegah dan 

membalikkan pengeringan lahan gambut; 

• Perlindungan Hutan  

o Bekerja dengan pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi untuk menegakkan hukum 

dan peraturan mengenai penjualan tanah, ekstraksi kayu dan pengelolaan 

perkebunan di dalam hutan desa; 

o Melakukan kegiatan-kegiatan patroli hutan secara teratur dan pemantauan untuk 

mendeteksi dan merespons kegiatan-kegiatan yang menyebabkan degradasi atau 

deforestasi; 

o Meningkatkan pendapatan dari kegiatan mata pencaharian yang telah ada dan 

memperkenalkan sumber pendapatan baru untuk mengurangi ketergantungan pada 

penebangan liar; 

o Memperkenalkan praktik-praktik pertanian untuk meningkatkan produktivitas di 

daerah pertanian yang telah ada dan mengurangi kebutuhan untuk perluasan lahan 

pertanian ke dalam kawasan hutan. 

Proyek ini juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk membangun kondisi-kondisi pemungkin 

untuk pengelolaan hutan desa secara berkelanjutan, dengan cara; 

• Mendorong pemerintah untuk mendukung, dan menerapkan, kegiatan peningkatan 
kesadaran di masyarakat lokal untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hutan, 
tata kelola dan pengelolaan hutan desa, dan manfaat pengelolaan hutan lestari; 
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• Memperkuat lembaga pengelola hutan desa untuk membangun kapasitas yang dibutuhkan 
untuk merancang dan menerapkan rencana pengelolaan dan pemantauan yang efektif; 

• Mendukung tim pemadam kebakaran lokal. 

B Usulan Lokasi Proyek  

1 Deskripsi lokasi proyek  

Lokasi 
KPH Lalan Mendis terbagi menjadi dua kesatuan pengelolaan hutan produksi: KPHP Lalan Mangsang 

Mendis dan KPHP Lalan Sembilang. KPH LM terletak di Kecamatan Bayung Lencir, Provinsi Sumatera 

Selatan, Indonesia, yang berbatasan dengan Taman Nasional Sembilang. Proyek ini akan dimulai dan 

difokuskan pada dua hutan desa yang sudah ada (HD) - Hutan Desa Muara Merang (HDMM; 7.250 ha) 

dan Hutan Desa Kepayang (HDKP; 5.170 ha). 

Desa Muara Merang terbagi menjadi tiga dusun – Dusun Bakung, Dusun Bina Desa, dan Dusun 

Pancuran. HDMM terletak di Dusun Pancuran.  

Desa Kepayang juga dibagi menjadi tiga dusun (Dusun 1, 2 dan 3). HDKP terletak di Dusun 1. Di dalam 

hutan desa terdapat sebuah perkampungan yang terdiri atas 25 rumah tangga (Dusun Nuaran). 

Jika berhasil di kedua areal proyek ini, proyek dapat diperluas melalui perluasan hutan-hutan desa ini 

atau pembentukan hutan desa baru di dalam KPH. Letak KPH LM dan hutan desa awal (HDMM dan 

HDKP) diperlihatkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Letak Kesatuan Pengelolaan Hutan Lalan Mendis (KPH LM), Taman Nasional Sembilang, Hutan Desa Muara 
Merang (HDMM), dan Hutan Desa Kepayang (HDKP). 

Deskripsi fisik 
KPH LM sebagian besar wilayahnya datar dengan 90% lahannya memiliki kemiringan kurang dari 8 

derajat, dan berada di ketinggian tidak lebih dari 60 m.dpl. Jenis tanah yang dominan adalah gambut, 

dengan kedalaman yang bervariasi dari 25m hingga >200m (lihat Gambar 2). Tutupan lahan di KPH 

LM, HDMM dan HDKP diringkas pada Gambar 3 dan Tabel 1. 
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Gambar 2 Kedalaman Gambut di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lalan Mendis (KPH LM), Hutan Desa Muara Merang 
(HDMM), dan Hutan Desa Kepayang (HDKP). Sumber: Wetlands International (2014). 

 
Gambar 3 Tutupan Lahan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lalan Mendis (KPH LM), Hutan Desa Muara Merang (HDMM), dan 
Hutan Desa Kepayang (HDKP). Sumber: Daemeter (2016). 
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Tabel 1 Tutupan Lahan Tahun 2016 di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lalan Mendis (KPH LM), Hutan Desa Muara Merang 
(HDMM), dan Hutan Desa Kepayang (HDKP).  

Tutupan Lahan Luas (ha)* 

KPH LM HDMM HDKP 

Hutan Bekas Tebangan 52.026 2.029 981 

Belukar/Pertanian Campuran 123.135 3.846 1.726 

Kelapa Sawit Dewasa 13.611 768 0 

Kelapa Sawit Muda 210 0 0 

Areal Terbuka 52.460 652 1.947 

Hutan Tanaman 76.837 0 10 

Perkebunan Karet 485 0 0 

Permukiman 374 0 0 

Perairan 1.273 0 0 

Total 320.412 7.295 4.664 

Sumber: Daemeter (2016) 

* Catatan: Total luas HDMM dan HDKP tersebut tidak sesuai dengan yang dituliskan dalam keputusan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu masing-masing 7.250 ha dan 5.170 ha karena peta batas 

yang diakui secara resmi belum tersedia. 

KPH LM menunjang spesies yang sangat beragam. Penilaian keanekaragaman hayati partisipatif di 

Desa Merang dan Desa Kepayang (Berry dan Damayanti 2018) menunjukkan bahwa hutan desa 

HDMM dan HDKP dimanfaatkan oleh beragam kumpulan spesies, yang banyak di antaranya terancam 

atau hampir punah (Tabel 2). 

Tabel 2 Hasil penilaian keanekaragaman hayati partisipatif untuk Hutan Desa Muara Merang dan Hutan Desa Kepayang. 
Jumlah spesies yang dilaporkan “biasa ditemukan” diberikan dalam tanda kurung.  

Taksa Species 
yang ada 

Status Daftar Merah (Red List)* 

CR EN VU NT 

Hutan Desa Muara Merang      

Mamalia 53 (22) 2 2 (2) 14 (6) 10 (7) 

Burung 68 (50) 0 1 1 6 

Reptil dan Amfibi 63 (36) 1 (1) 0 4 (4) 1 

Ikan 48 (43) 0 0 1 (1) 1 (1) 

Hutan Desa Kepayang      

Mamalia 47 (23) 2 5 (2) 11 (6) 9 (4) 

Burung 75 (55) 0 0 1 (1) 10 (6) 

Reptil dan Amfibi 59 (23) 1 1 (1) 4 (2) 1 

Ikan 40 (38) 0 0 1 (1) 1 (1) 

*CR = Kritis, EN = Terancam punah, VU = Rentan; NT = Hampir Terancam (IUCN 2017) 

Sumber: Berry dan Damayanti (2018) 

Spesies yang terancam punah (EN) yang dilaporkan “biasa ditemukan” di hutan-hutan desa adalah 

simpai (Presbytis melalophos) di kedua areal, kucing kepala datar (Prionailurus planiceps) di HDMM, 

dan berang-berang hidung berbulu (Lutra sumatrana) and kura-kura duri (Heosemys spinosa) di HDKP. 

Harimau sumatera (Panthera sumatrae) dan trenggiling sunda (Manis javanica) yang keduanya 

statusnya kritis (CR) juga dilaporkan “ditemukan”, namun hanya kadang-kadang dijumpai, di kedua 

hutan desa. 

Bangau bluwok (Mycteria cinereal) yang terancam punah (EN) juga dilaporkan “kadang-kadang 

ditemukan” di HDMM, dan biuku (Batagur baska) yang statusnya kritis (CR) dilaporkan “biasa 

ditemukan” di HDMM dan “kadang-kadang ditemukan” di HDKP. 
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Pendorong degradasi lahan 
Selama beberapa tahun terakhir, Sumatera Selatan telah mengalami deforestasi yang sangat cepat, 

kebakaran gambut yang sangat merusak, dan konflik sosial terkait akses terhadap sumber daya alam 

karena hutan telah digantikan oleh perkebunan karet, kayu dan kelapa sawit. Penyebab langsung 

deforestasi dan degradasi hutan saat ini di KPH LM adalah: 

1. Perluasan pertanian – terutama untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, akasia dan 

karet, yang melibatkan kegiatan pembukaan hutan, dan penggalian saluran drainase. Serta 

pembukaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal, penjualan tanah kepada absentee 

landlords (orang luar/tuan tanah yang tidak tinggal di desa) yang dilakukan secara ilegal dan 

tidak sesuai peraturan juga telah menyebabkan deforestasi, terutama di HDMM, dan telah 

mendorong pertumbuhan populasi di daerah tersebut karena pekerja pendatang yang 

bekerja di perkebunan ini telah membangun rumah tangga di hutan desa tersebut. Rumah 

tangga ini kebanyakan tidak terdaftar dan merupakan sumber potensial konflik sosial. Daerah 

lain di KPH LM, termasuk HDKP memiliki risiko yang sama. 

2. Kebakaran hutan dan lahan – diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk mencegah dan 

mengendalikan kebakaran yang, bila terjadi, akan dengan cepat menyebar dan sulit untuk 

dipadamkan, terutama jika gambut di areal yang kering mulai terbakar sehingga 

mengakibatkan kebakaran lahan. Penggunaan api di lahan pertanian dan perkebunan, dan 

kegiatan pembalakan liar, berkontribusi terhadap risiko kebakaran hutan yang menyebabkan 

deforestasi, degradasi dan emisi dari pembakaran gambut. 

3. Pemanenan kayu – semua hutan yang tersisa di KPH LM telah ditebang berdasarkan perizinan 

kayu komersial dan/atau dengan penebangan tidak resmi. Sejak hutan desa di HDMM dan 

HDKP didirikan masing-masing pada tahun 2010 dan 2013, pembalakan komersial tidak 

diizinkan lagi, namun pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat lokal dan pihak-pihak 

luar terus berlanjut. 

Meskipun hutan desa dan lembaga pengelola hutan desa (LPHD) telah didirikan di HDMM dan HDKP, 

kedua hutan desa ini tidak memiliki rencana pengelolaan yang fungsional, dan kedua LPHD tidak 

memiliki kapasitas untuk membuat atau melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan secara 

efektif. Penetapan wilayah ini sebagai hutan desa bahkan mungkin telah berkontribusi terhadap 

penjualan lahan secara ilegal yang menjadi penyebab utama deforestasi di HDMM sejak tahun 2011. 

Selain itu, pengelolaan hutan lestari kurang mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat 

setempat, serta hukum dan peraturan untuk mencegah pendudukan lahan, pembalakan liar dan 

pembangunan yang tidak terkoordinasi tidak ditegakkan. 

Dalam kurun waktu sepuluh tahun dari tahun 2004 sampai 2014, 66.265 ha hutan di KPH LM 

terdeforestasi, termasuk 2.547 ha di area yang sekarang menjadi HDMM dan 440 ha di HDKP (lihat 

Gambar 4). 
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Gambar 4 Deforestasi di KPH LM dan wilayah sekitarnya antara tahun 2005 dan 2016. Sumber: Hansen dkk. (2017). 

2 Deskripsi konteks sosial ekonomi 

Sumber pendapatan  
Sumber pendapatan utama masyarakat Desa Muara Merang dan Desa Kepayang adalah budidaya 

kelapa sawit dan karet, baik sebagai pemilik maupun buruh tani. Sumber pendapatan tambahan 

berasal dari penjualan tanaman sayuran dan ikan, budidaya sarang burung walet dan penyediaan jasa 

seperti tengkulak, pedagang, toko kelontong dan reparasi sepeda motor. Tabel 3 meringkas sumber 

pendapatan utama di Desa Muara Merang dan Desa Kepayang, dan dusun tempat hutan desa berada. 

Tabel 3 Ringkasan sumber pendapatan utama rumah tangga di Desa Muara Merang dan Desa Kepayang.  

Sumber pendapatan utama  Desa Muara Merang  Desa Kepayang  

Semua 
dusun 

Dusun 
Pancuran 

Semua 
dusun 

Dusun 
Nuaran 

Pemilik perkebunan (karet dan/atau kelapa sawit) 25% 70% 15% 100% 

Buruh harian lepas (di perkebunan karet, kelapa 
sawit, atau berbagai jenis buruh lainnya) 

75% 25% 65% 0% 

Lain-lain (penjualan hasil tanaman sayuran, 
tangkapan ikan, buruh tetap, bengkel sepeda 
motor, toko kelontong, pedagang, budidaya sarang 
walet, tengkulak, jasa lainnya, hasil panen kayu, 
hasil panen HHBK, dll.) 

0% 5% 20% 0% 

Catatan: Dengan mengecualikan rumah tangga yang sumber pendapatan utamanya berasal dari buruh harian 

lepas, umumnya rumah tangga memiliki banyak sumber pendapatan. Sumber: Berry dan Damayanti (2018). 
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Warga Dusun Pancuran, Desa Muara Merang memiliki perkebunan kelapa sawit rata-rata 2 ha setiap 

rumah tangga, yang per hektarnya ditanami 130 pohon. Pemanenan kelapa sawit dapat dimulai dari 4 

tahun setelah penanaman, menghasilkan dua kali pemanenan setiap bulannya. Hasil panen rata-rata 

adalah 1 ton buah kelapa sawit/ha/bulan, yang dijual dengan harga rata-rata Rp1.100-1.300/kg. 

Rumah tangga yang memiliki kebun karet menanam sekitar 600 pohon karet per hektar. Penyadapan 

karet dilakukan setiap hari, dan setiap pohon dapat disadap setiap dua hari. Biasanya getah karet yang 

dihasilkan sekitar 50 sampai 80 kg/ha/bulan, yang dijual dengan harga rata-rata Rp6.000-7.000/kg. 

Upah buruh kerja untuk pemanenan kelapa sawit dan penyadapan karet sekitar Rp1.500.000/bulan. 

Di dusun utama Desa Muara Merang, Dusun Bakung, sebagian besar warganya bekerja sebagai buruh 

tetap atau tidak tetap (harian lepas) di perkebunan kelapa sawit. Perusahaan perkebunan kelapa 

sawit terdekat dari Dusun Bakung adalah PT Pinang Witmas Sejati, PT London Sumatera, PT Mentari 

Subur Abadi, dan PT Mega Hijau Bersama. Upah harian buruh untuk pemeliharaan kelapa sawit 

(penyiangan, pemangkasan, penyemprotan pestisida) adalah sebesar Rp107.000/hari dan untuk 

pemanenan buah sebesar Rp107.000/ton. Upah dibayarkan setiap bulan, dengan penghasilan rata-

rata Rp2.000.000/bulan untuk setiap pekerja. 

Di Desa Kepayang, hanya 10% masyarakatnya yang bekerja sebagai petani kelapa sawit dengan kebun 

seluas 2 sampai 5 ha. Buah kelapa sawit dipanen setiap 2 sampai 3 minggu dengan hasil 400 sampai 

500 kg/ha. Harga saat ini yang diterima dari hasil penjualan kelapa sawit ke tengkulak adalah 

Rp1.000/kg, sekitar Rp 200/kg digunakan untuk membayar buruh selama panen. Untuk rumah tangga 

yang memiliki kebun karet, penyadapan dilakukan setiap hari dan lateks dikumpulkan setiap 3 hari, 

memberikan hasil sekitar 60 kg/1.000 pohon. Lateks basah dijual seharga Rp5.000-6.000/kg. Jika 

buruh digunakan untuk menyadap, mereka menerima 50% dari hasil penjualan lateks. Sebagian besar 

rumah tangga di Desa Kepayang menerima pendapatan dari bekerja sebagai buruh di perkebunan 

kelapa sawit komersial di sekitar desa, seperti PT Banyu Kahuripan Indonesia, PT Mega Hijau Bersama, 

dan PT Mentari Subur Abadi. Besaran upah yang dibayarkan untuk buruh tersebut sama dengan upah 

buruh di Desa Muara Merang. 

Hanya ada 25 rumah tangga yang menetap dan membudidayakan karet di Dusun Nuaran. Sekitar 25 

rumah tangga yang menetap di Dusun Aspa (ibu kota Desa Kepayang) juga memiliki kebun karet di 

Nuaran. Terdapat dua rumah burung walet di kebun karet yang pemiliknya bukan penduduk Nuaran. 

Setiap rumah tangga di Nuaran memiliki 2 sampai 5 ha kebun karet dan mereka hanya bekerja di 

kebun mereka sendiri.  

Sumber pendapatan untuk dua desa diringkas di Tabel 4. 
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Tabel 4 Ringkasan pendapatan yang dihasilkan dari sumber pendapatan utama di Muara Merang dan Kepayang. 

Sumber 
pendapatan 

Desa Muara Merang  Desa Kepayang  

Hasil Harga (Rp) Hasil Harga (Rp) 

Pertanian 

Karet 50-80 
kg/ha/bulan 

6.000-7.000/kg 60 kg/1.000 
pohon/bulan 

5.000-6.000/kg 

Kelapa Sawit 700 – 1.000 
kg/ha/bulan 

1.100-1.300/kg 400-500 
kg/ha/bulan 

1.000/kg kotor 
800/kg bersih 

Buruh Harian Lepas 

Buruh untuk 
petani perorangan 

 1,5 juta/bulan  50% dari 
penjualan lateks  

Buruh untuk 
perusahaan kelapa 
sawit 

 2 juta/bulan  2 juta/bulan 

Muat/Bongkar    35.000/m3 

Lain-lain 

Nelayan 50-100 
kg/minggu 

25.000-40.000/kg 20 kg/minggu 
 

20.000-25.000/kg 

Beternak kambing  Jantan: 2,5-3,5 
juta/kambing 
Betina: 1-1,5 
juta/kambing 

  

Budidaya sarang 
wallet 

300-500 g/bulan 7-8 juta/kg 1.000-8.000 
g/bulan* 

9-12 juta/kg 

Hasil panen 
kayu** 

 1-2,5 juta/m3 Sampai 10 
m3/bulan 
(untuk kelompok 
yang terdiri dari 3 
orang) 

500.000 – 1,5 
juta/m3 

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

Panen madu 10-15 kg/tahun 50.000/kg 2,4-6 liter/tahun 125.000-130.000/ 
liter 

Berburu 
burung*** 

 5.000-5 juta/ 
burung 

 7.000-2,5 juta/ 
burung 

* Rumah-rumah burung Walet di Kepayang telah didirikan lebih lama dari rumah Walet yang terdapat di di 
Muara Merang. 
** Spesies meliputi Meranti, Racuk, Punak, Rengas, Petalling, Medang, Brumbung, Kulim, Areng-areng, Balam, 
dan Simpur. 
*** Spesies meliputi Punai, Kacer, Beo, Murai batu, dan Murai Daun. 

Sumber: Berry dan Damayanti (2018). 

Struktur pemerintahan 
Desa Muara Merang dan Desa Kepayang mengikuti struktur administrasi dan pemerintahan khas 

Indonesia. Kedua desa memiliki Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai 

lembaga pemerintahan tingkat terendah. Lembaga-lembaga ini memiliki peran yang berbeda dalam 

pemerintahan desa. Pemerintah Desa memfasilitasi pembangunan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan-kegiatan dan 

anggaran desa.  

Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa, yang didukung oleh seorang sekretaris; bendahara; tiga 

perangkat desa yang menangani urusan pemerintahan, pembangunan, dan umum; tiga kepala seksi; 

kepala dusun dan ketua rukun tetangga. BPD menyetujui rencana yang diajukan oleh Pemerintah 
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Desa, menerima umpan balik dari masyarakat, menyampaikan umpan balik tersebut kepada 

Pemerintah Desa, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan dan laporan Pemerintah Desa. Anggota 

BPD adalah perwakilan dari penduduk desa dan yang dipilih secara demokratis. Masa jabatan Kepala 

Desa dan anggota BPD adalah enam tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali maksimal tiga kali, 

baik secara berturut-turut maupun tidak1. 

Selain kedua lembaga tersebut, terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM merupakan 

mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat, merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan-kegiatan desa dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Semua anggota masyarakat desa 

memiliki hak untuk memilih, dipilih, dan/atau ditunjuk sebagai kepala desa, perangkat desa, anggota 

BPD dan anggota lembaga masyarakat desa2. Struktur Pemerintahan Desa yang lengkap di Muara 

Merang dan Kepayang dirangkum dalam Gambar 5. 

 

 

Gambar 5 Struktur Pemerintahan Desa (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84, 2015; dimodifikasi) 

Lembaga tingkat kabupaten dan provinsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan lahan di dua 

hutan desa tersebut adalah: 

▪ Kesatuan Pengelolaan Hutan Lalan Mendis (KPH LM) 

▪ Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin  

▪ Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 

▪ Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 

                                                             

1 UU No. 6/2014 tentang Desa Pasal 55 & 56 
2 UU No. 6/2014 tentang Desa Pasal 68 (1d) 
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C Kelompok & Masyarakat Sasaran 

1 Ringkasan informasi 

Demografi 
Delapan ratus lima puluh (850) rumah tangga yang terdaftar di Desa Muara Merang adalah 

pendatang, atau keturunan pendatang, dari Provinsi Sumatera Selatan (etnis Melayu) dan daerah lain 

di Indonesia. Pendatang Melayu mulai berdatangan dari Karang Agung, Musi, Palembang, Kayu Agung, 

Lubuk Lancang, Tanjung Laga, Pangkalan Balai Banyuasin pada tahun 1950-an, dan diikuti oleh 

pendatang dari pulau Jawa (etnis Jawa), Medan di Sumatera Utara (etnis Batak), dan Jambi (etnis 

Melayu) yang datang untuk bekerja di perusahaan penebangan dan penggergajian kayu sejak tahun 

1979, dan perusahaan perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1995 (Puter 2017). 

Desa Kepayang dihuni oleh 800 rumah tangga, yang juga merupakan keturunan pendatang dari 

Provinsi Sumatera Selatan (etnis Melayu), seperti dari Kecamatan Selapan di Kabupaten Ogan 

Komering Ilir, Palembang, Sekayu, Banyuasin, dan Muara Enim yang mulai berdatangan pada tahun 

1970-an untuk bekerja di perusahaan penebangan dan penggergajian kayu; dan beberapa dari Jambi 

(etnis Melayu), Medan (etnis Batak), Sulawesi Selatan (etnis Bugis) dan Kalimantan (etnis Dayak) (HaKI 

dan FPP 2016). Kepayang merupakan bagian dari Desa Muara Merang sampai tahun 2006, dan 

memisahkan diri saat jumlah populasi daerah Kepayang mencukupi untuk dimekarkan menjadi desa 

mandiri. Sebagian besar masyarakat dari dua desa merupakan Muslim (Melayu, Jawa, Bugis), dan 

sejumlah kecil beragama Kristen (hanya etnis Batak). 

Indikator kesejahteraan 
Dengan menggunakan indikator kesejahteraan yang dirancang oleh masyarakat, warga Dusun 

Pancuran menggambarkan mayoritas dari 300 rumah tangga yang terdaftar di desa tersebut (75%) 

berstatus miskin (Tabel 5). Selain rumah tangga yang memiliki kartu keluarga ini, ada sekitar 700 

rumah tangga tidak terdaftar, yang banyak di antaranya berada di dalam hutan desa. 
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Tabel 5 Indikator kesejahteraan untuk Dusun Pancuran.  

Indikator 

Tingkatan 

Sangat 
Miskin 

Miskin Menengah Kaya Sangat Kaya 

Mobil Tidak 
memiliki 
mobil 

Tidak memiliki 
mobil 

Tidak memiliki 
mobil 

1 mobil (kredit) > 1 mobil 

Sepeda 
motor 

Tidak 
memiliki 
sepeda 
motor 

Tidak memiliki 
sepeda motor 

1-2 sepeda motor >3 sepeda motor > 3 sepeda motor  

Rumah Tidak 
memiliki 
rumah 

Atap: daun 
nipah/Terpal; 
Dinding: papan 
afkiran;  
Tiang: kayu;  
Lantai: tanah 

Atap: seng/asbes; 
Dinding: papan 
yang dihaluskan/ 
dicat;  
Lantai: disemen 

Atap: genteng;  
Dinding: papan 
yang dihaluskan/ 
dicat atau dipernis, 
atau batu bata;  
Lantai: ubin 

Atap: batu bata;  
Dinding: batu bata;  
Lantai: ubin 

Pendapatan 
bulanan (Rp) 

< 1 juta 1-1,5 juta 1,5-2,5 juta 5-10 juta > 10 juta 

Luas lahan Tidak 
memiliki 
lahan 

< 2 ha 2-5 ha 5-10 ha > 10 ha 

Pendidikan 
anak 

Tidak 
bersekolah 

Tidak 
bersekolah 

Lulusan Sekolah 
Dasar 

Lulusan Sekolah 
Menengah Atas 

Universitas 

Pekerjaan Buruh; 
buruh 
harian 
lepas 

Buruh; buruh 
harian lepas 

Buruh; tetap Petani karet atau 
kelapa sawit 

Tengkulak (dengan 
mendatangi 
berbagai tempat di 
desa untuk 
mengumpulkan 
hasil panen) 

Perkiraan (%) 
jumlah 
Rumah 
Tangga 

10% 75% 10% 3% 2% 

Sumber: Berry dan Damayanti (2018) 

Menurut indikator kesejahteraan yang mereka tetapkan, masyarakat Kepayang menggambarkan 20% 

rumah tangga di desa mereka berstatus sangat miskin, 30% miskin, dan 40% menengah (Tabel 6 ). 
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Tabel 6 Indikator kesejahteraan untuk Desa Kepayang.  

Indikator 

Tingkatan 

Sangat 
Miskin 

Miskin Menengah Kaya Sangat Kaya 

Rumah Tidak 
memiliki 
rumah 

Atap: daun 
nipah; 
Dinding: kulit 
pohon;  
Rumah 
panggung;  
Lantai: kayu 

Atap: seng;  
Dinding: papan yang 
dihaluskan;  
Rumah panggung;  
Lantai: kayu 

Atap: seng; 
Dinding: papan 
yang dihaluskan 
atau batu bata; 
Lantai: ubin 

Atap: genteng; 
Dinding: papan 
yang dihaluskan 
atau batu bata; 
Lantai: ubin  

Pekerjaan Buruh; buruh 
harian lepas 

Buruh harian; 
buruh harian 
lepas; Nelayan 

Buruh harian; buruh 
harian lepas; 
Karyawan tetap 
(Buruh; Pegawai 
negeri; Perawat; Guru; 
dll.); Petani (karet, 
kelapa sawit) 

Pedagang; 
Pembudidaya 
sarang walet 

Bisnis 

Pendidikan 
(anak) 

Lulusan 
Sekolah 
Dasar 

Lulusan 
Sekolah Dasar 

Sekolah Menengah 
Atas atau Universitas 

Universitas di 
Palembang 

Universitas di luar 
Palembang 

Pendidikan 
(Dewasa) 

Tidak 
bersekolah 

Lulusan 
Sekolah Dasar 

Lulusan SMP/SMA Lulusan SMA/ 
Universitas  

Tidak bersekolah 
atau jika 
bersekolah hanya 
sampai SMA 

Kendaraan 
yang dimiliki 

Tidak 
memiliki 
kendaraan 

1 sepeda; 1 
perahu  

Lebih dari satu di 
antara kendaraan 
berikut: 
1 sepeda motor; 1 
perahu; 1 mobil; 2 
perahu motor 

2-3 mobil;  
1 tugboat/kapal 
tunda 

> 3 mobil; 1 
perahu 
speedboat fiber 

Luas lahan 0 ha < 2 ha 2-5 ha 5-10 ha > 10 ha 

Perkiraan 
(%) jumlah 
Rumah 
Tangga  

20% 30% 40% 10% < 1% 

Sumber: Berry dan Damayanti (2018) 

Kapasitas kelembagaan 
Struktur organisasi di Desa Muara Merang dan Desa Kepayang mengikuti Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 84, 2015 seperti yang dijelaskan pada Gambar 5. Namun, menurut perangkat desa di 

Dusun Bakung, hanya Pemerintah Desa yang berfungsi di Muara Merang, sedangkan BPD dan LPM 

tidak aktif, karena kekurangan kapasitas dan pendanaan, meskipun telah dilakukan beberapa 

pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, yang diadakan oleh Kecamatan Bayung Lencir (Berry dan 

Damayanti 2018). Demikian pula, di Kepayang, BPD dan LPM membutuhkan peningkatan kapasitas 

dan dukungan dalam penyelesaian konflik di dalam desa agar mereka dapat berfungsi secara efektif 

(Berry dan Damayanti 2018). 

Kedua desa memiliki lembaga pengelola hutan (LPHD) yang dibentuk pada saat hutan desa pertama 

kali ditetapkan pada tahun 2010 (HDMM) dan 2013 (HDKP). Saat ini, tidak satu pun dari lembaga-

lembaga ini yang aktif. Tujuh kelompok tani telah didirikan di Muara Merang, dan perwakilan 
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kelompok telah menerima pelatihan pencegahan dan pengendalian kebakaran, dan budidaya karet. 

Kelompok serupa juga didirikan di Kepayang, tetapi mereka saat ini tidak aktif. 

Dusun Pancuran memiliki kelompok pengendalian kebakaran yang aktif (KMPA) yang memiliki 

kesepakatan dengan perusahaan kayu dan kelapa sawit di sekitarnya untuk menyediakan layanan 

pencegahan dan pengendalian kebakaran. Kelompok KMPA juga telah terbentuk di Desa Kepayang. 

Namun, kelompok-kelompok tersebut relatif tidak aktif dan mengalami kekurangan dana. 

D Kepemilikan Lahan & Hak Karbon  

1 Deskripsi kepemilikan lahan dan hak karbon 

Kepemilikan lahan 
Masyarakat Desa Muara Merang dan Desa Kepayang telah menerima Keputusan Menteri Kehutanan 

mengenai alokasi hutan produksi sebagai hutan desa masing-masing pada tahun 2010 dan 20133. 

Kedua masyarakat ini juga memperoleh hak untuk mengelola hutan desa dari Gubernur Sumatera 

Selatan4. Hak pengelolaan berlaku selama 35 tahun dan hanya akan berakhir jika satu atau lebih dari 

kondisi berikut terjadi5: 

• Periode pengelolaan (35 tahun) tercapai; 

• Hak pengelolaan dicabut oleh Gubernur sebagai sanksi atas pelanggaran peraturan 

perundang-undangan; 

• Hak pengelolaan dikembalikan oleh pemegangnya kepada Gubernur dengan pernyataan 

tertulis sebelum masa pengelolaan berakhir; atau 

• Pemegang hak pengelolaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan oleh 

peraturan. 

Kurangnya kegiatan di kedua hutan desa sejak pendiriannya berarti bahwa hak pengelolaan berisiko 

dicabut, kecuali jika rencana pengelolaan dilaksanakan oleh masyarakat. 

Hak karbon 
Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris dan Niat Kontribusi Nasional 

Indonesia (NKN)/Nationally Determined Contribution (NDC) telah diajukan dan disetujui oleh UNFCCC. 

Komitmen pengurangan emisi nasional ini akan dimasukkan ke dalam program pembangunan 

nasional dan akan dilaksanakan di tingkat daerah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK) baru-baru ini mengeluarkan peraturan menteri terkait program mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim, termasuk Tata Cara Pelaksanaan REDD+ (P.70/2017), Sistem Registri Nasional 

(P.71/2017), MRV (P.72/2017), dan pelaporan inventarisasi reduksi emisi gas rumah kaca/SIGN 

SMART (P.73/2017). Peraturan ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia & Berita 

                                                             

3 SK Menhut No. 54/Menhut-II/2010 tanggal 21 Januari 2010 untuk Hutan Desa Muara Merang dan SK Menhut 
No. 573/Menhut-II/2013 tanggal 23 Agusts 2013 untuk Hutan Desa Kepayang 
4 Diktum 7 Gubernur Sumatera Selatan, melalui SK No. 529/KPTS/IV/2010 
5 Diktum 7 Gubernur Sumatera Selatan, melalui SK No. 529/KPTS/IV/2010 
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Negara Republik Indonesia pada akhir Januari 2018. Peraturan Pemerintah tentang Instrumen 

Ekonomi Lingkungan Hidup (PP 46/2017) telah dikeluarkan lebih awal dan menyatakan bahwa dalam 

waktu dua tahun, peraturan pelaksanaannya akan tersedia. Peraturan MenLHK P.70/2017 adalah 

salah satu peraturan pelaksana tersebut.  

Terlepas dari perkembangan baru tersebut, rincian tentang siapa yang memegang hak atas karbon 

dan jasa ekosistem tetap belum terselesaikan. Hak karbon tidak secara khusus dibahas dalam 

peraturan MenLHK tentang Perhutanan Sosial (P.83/2016), Tata Cara Pelaksanaan REDD+ 

(P.70/2017), atau Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP 46/2017). Diasumsikan bahwa hak legal 

atas manfaat karbon melekat dalam manfaat jasa lingkungan yang dapat diakses masyarakat melalui 

pembentukan hutan desa berdasarkan peraturan Perhutanan Sosial (P.83/2016) dan akan dialihkan 

kepada masyarakat. Namun, masih belum jelas apakah masyarakat perlu mengajukan izin untuk 

memanfaatkan hutan desa untuk mengakses manfaat jasa lingkungan, termasuk karbon. Proyek ini 

akan memantau perkembangan kebijakan yang relevan secara ketat, dan melobi untuk pengalihan 

semua hak kepada masyarakat bila diperlukan. 

E Intervensi dan Kegiatan Proyek 

1 Deskripsi intervensi proyek 

Usulan intervensi proyek 
Proyek ini akan melaksanakan dua intervensi yang berbeda tetapi saling melengkapi di hutan desa. 

Intervensi akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap awal akan difokuskan pada restorasi dan 

perlindungan hutan yang terdegradasi, dan lahan yang terdeforestasi, dengan membangun plot-plot 

wanatani. Tahap kedua akan memperluas kegiatan perlindungan di luar plot-plot wanatani, ke zona 

perlindungan dan pemanfaatan lestari yang lebih luas di dalam hutan desa. Pendekatan dua tahap ini 

dimaksudkan untuk memungkinkan proyek mengakses dukungan berbasis kinerja untuk kegiatan 

wanatani yang telah dimulai, sambil memberikan waktu yang cukup untuk mengembangkan kapasitas 

lembaga pengelola hutan desa dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan yang efektif di 

wilayah yang lebih luas.  

Tahap 1 – Restorasi dan perlindungan hutan dengan wanatani  

Koordinator proyek (HaKI) telah bekerja bersama masyarakat di kedua lokasi proyek awal (HDMM dan 

HDKP), dan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Penelitian dan 

Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPLHK), untuk mengembangkan sistem wanatani 

(agroforestry) yang sesuai untuk kondisi setempat: 

• Penanaman pengayaan di hutan terdegradasi dengan: 

o Jelutung rawa (Dyera lowii) – spesies asli di lahan gambut di Sumatera dan 

Kalimantan yang digunakan untuk membantu mencegah oksidasi gambut sambil 

menyediakan sumber pendapatan dari menyadap lateksnya. 

o Aren (Arenga pinnata) – spesies palem asli Asia tropis, dengan nira yang dipanen 

untuk menghasilkan gula aren. 
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o Spesies kayu asli meranti-rawa (Shorea spp.), rengas (Gluta renghas), dan ramin 

(Gonystylus bancanus). 

• Wanatani (jelutung rawa dan kopi) di areal yang terdeforestasi dengan tumpangsari: 

o Jelutung rawa (Dyera lowii) 

o Aren (Arenga pinnata) 

o Pinang (Areca catechu) – palem yang dibudidayakan secara luas dinaturalisasi di 

Indonesia dan menghasilkan biji yang dapat dikunyah untuk mendapatkan efeknya 

yang sedikit memabukkan. 

o Kopi liberika (Coffea liberica) – spesies ini berasal dari Afrika Barat dan Tengah, tetapi 

juga dapat beradaptasi dan tumbuh baik di areal rawa gambut 

o Nanas (Ananas comosus) – berasal dari Amerika Selatan, tetapi varietas yang telah 

didomestikasi umumnya dibudidayakan di lahan gambut. 

• Wanatani (Pohon Buah) di areal yang terdeforestasi dengan tumpangsari: 

o Aren (Arenga pinnata) 

o Pinang (Areca catechu) 

o Jengkol (Archidendron pauciflorum) dan Petai (Parkia speciosa) –  spesies asli Asia 

Tenggara yang menghasilkan buah yang dapat dimakan dan digunakan untuk tujuan 

pengobatan 

o Nanas (Ananas comosus) 

Semua sistem tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan intervensi pengelolaan hidrologis untuk 

mencegah pengeringan gambut di dalam plot. 

Semua kawasan hutan dan areal terbuka di hutan desa yang menjadi fokus, yang saat ini tidak 

dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit, karet atau akasia, memiliki risiko konversi lahan yang 

sangat tinggi dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, yang akan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang 

cukup besar dari hilangnya vegetasi dan oksidasi gambut. Kehadiran fisik plot dan perhatian secara 

rutin dari kelompok wanatani akan mencegah konversi lahan dan penebangan liar yang telah 

mempengaruhi areal lain dari hutan desa. Selain karbon yang disimpan dalam pohon yang ditanam, 

sistem wanatani ini, dikombinasikan dengan pengelolaan hidrologis yang tepat, juga berpotensi untuk 

mencegah emisi dari deforestasi dan pengeringan gambut. 

Persiapan lokasi telah dimulai untuk mengadakan penanaman pengayaan seluas 7 ha dan wanatani 

seluas 5 ha di dalam HDMM, dan plot demonstrasi seluas 10 ha di luar hutan desa di HDKP. Proyek 

Plan Vivo akan memperluas wilayah percobaan dan membuat plot wanatani tambahan yang dikelola 

oleh kelompok masyarakat desa yang ditunjuk. Jika dana yang dihasilkan melalui penjualan sertifikat 

Plan Vivo atau sumber keuangan berbasis kinerja lainnya cukup memadai, ada potensi untuk 

memperluas sistem wanatani ini di seluruh kawasan hutan desa yang berupa semak belukar dan 

berhutan.  

Sebagian dari pendapatan yang dihasilkan dari kawasan wanatani akan digunakan untuk mendukung 

usaha yang diperlukan untuk membentuk kondisi pemungkin yang diperlukan untuk memperluas 

perlindungan di luar areal wanatani pada Tahap 2 proyek. 
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Tahap 2 – Perluasan perlindungan hutan dan lahan gambut 

Stok karbon yang tinggi di lahan gambut di kawasan hutan desa, dikombinasikan dengan laju 

deforestasi yang cepat dalam beberapa tahun terakhir yang diperkirakan akan terus berlanjut jika 

pengelolaan yang efektif tidak dilaksanakan, menghasilkan potensi pengurangan emisi gas rumah kaca 

yang besar jika hutan desa dapat dilindungi dari pembalakan liar, dan konversi lahan. 

Kedua hutan desa harus mengatasi banyak tantangan untuk dapat melaksanakan kegiatan perluasan 

perlindungan hutan secara efektif. Sebelum memulai Tahap 2 proyek, yang bertujuan untuk 

memperluas perlindungan hutan dan pengelolaan hidrologis di luar plot-plot wanatani, dukungan 

akan diberikan untuk membangun kondisi pemungkin yang diperlukan. Dukungan yang diberikan akan 

ditentukan berdasarkan persyaratan khusus dari hutan desa, tetapi kemungkinan akan mencakup 

beberapa atau semua kegiatan peningkatan kesadaran dan pengembangan kelembagaan berikut: 

• Kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan hutan 
lestari, tata kelola dan pelaksanaan hutan desa 

• Pendidikan lingkungan bagi anggota masyarakat 

• Mendukung lembaga pengelolaan hutan desa untuk membangun kapasitasnya dalam 

perencanaan, pengelolaan dan pemantauan hutan desa 

• Mendukung kelompok pemadam kebakaran desa untuk membangun kapasitas dalam 

pengendalian kebakaran 

• Memfasilitasi perencanaan dan pembuatan partisipatif Rencana Tata Ruang Hutan Desa 

(RTRHD) dan Rencana Kerja Usaha Desa (RKUHD) 

• Bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk menentukan dan mengatasi 

hambatan dalam penegakan hukum 

Pada saat kondisi pemungkin ini sudah cukup berkembang, tahap perluasan perlindungan hutan akan 

dimulai dan rencana pengelolaan Plan Vivo untuk Tahap 2 akan didesain bersama dengan komunitas 

masyarakat yang berpartisipasi. Kegiatan potensial di Tahap 2 termasuk: 

• Patroli dan pemantauan hutan 

• Tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran 

• Pengelolaan hidrologis 

• Penegakan hukum dan peraturan: 

o Mencegah penjualan lahan di dalam hutan desa 

o Mencegah pembalakan di dalam hutan desa 

o Mewajibkan penanaman spesies kayu di perkebunan kelapa sawit 

• Peningkatan dan diversifikasi mata pencaharian 

o Perbaikan rantai pasok komoditas yang ada, misalnya melalui pembentukan koperasi 

petani 

o Pengenalan kegiatan mata pencaharian berbasis alam yang baru, misalnya produksi 

madu 

o Pengenalan/peningkatan kegiatan-kegiatan mata pencaharian lainnya 

o Penjualan produk-produk wanatani 

• Perbaikan pertanian untuk meningkatkan produktivitas daerah pertanian yang ada 
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Potensi manfaat iklim 
Dalam 10 tahun dari tahun 2004 sampai tahun 2014, tutupan hutan di KPH LM berkurang lebih dari 

50%. Pendorong deforestasi masih aktif di lanskap ini (lihat Bagian B1 Pendorong degradasi 

lahanPendorong degradasi lahanPendorong degradasi lahanPendorong degradasi lahanPendorong 

degradasi lahan) dan oleh karena itu diperkirakan bahwa tanpa pengelolaan yang efektif semua hutan 

yang tersisa akan habis dalam 10 tahun ke depan.  

Untuk mengestimasi manfaat iklim dari kegiatan wanatani dan penanaman pengayaan, removals gas 

rumah kaca dari peningkatan karbon yang tersimpan di pohon yang ditanam akan digabungkan 

dengan emisi yang dapat dihindari dari oksidasi gambut di dalam plot. Estimasi awal manfaat iklim 

potensial dari ketiga sistem yang akan diterapkan pada Tahap 1 disajikan pada Tabel 7. Untuk 

menghindari estimasi yang berlebihan terhadap pengurangan emisi dari oksidasi gambut yang dapat 

dihindari (avoided peat oxidation), emisi dari gambut hanya dimasukkan dalam skenario awal setelah 

10 tahun, yaitu setelah waktu ketika seluruh hutan desa diperkirakan telah terdeforestasi berdasarkan 

skenario awal. 

Tabel 7 Potensi manfaat iklim per hektare dari intervensi restorasi hutan selama periode kuantifikasi 20 tahun 

Jenis Intervensi Rata-rata stok C pada 
vegetasi (t C/ha) 

Emisi dari gambut 
(t CO2e/ha) 

Pengurangan 
emisi/removal 5 (t 
CO2/ha) BL1 PR2 BL3 PR4 

Penanaman pengayaan 
pada hutan yang 
terdeforestasi  

109 230 1.000 0 1.477 

Wanatani (jelutung rawa 
dan kopi) 

40 90 1.000 0 1.184 

Wanatani (pohon buah) 27 60 1.000 0 1.128 

Catatan: BL – baseline (skenario awal); PR – project (skenario proyek) 

1 Dengan asumsi konversi dari hutan terdegradasi (168 t C/ha), semak (30 t C/ha) atau lahan terbuka (3 t C/ha) 
menjadi kelapa sawit (50 t C/ha) setelah 10 tahun, masing-masing untuk penanaman pengayaan, wanatani kopi, 
dan wanatani nanas. 
2 Dengan asumsi tidak ada pertumbuhan atau pembukaan vegetasi yang tersisa, dan stok karbon dari pohon 
yang ditanam di plot wanatani yang berumur 20 tahun sebesar 121 t C/ha untuk penanaman pengayaan, 115 t 
C/ha untuk wanatani (jelutung rawa dan kopi), dan 112 t C/ha untuk wanatani (pohon buah-buahan). 

3 Dengan asumsi 10 tahun emisi dari oksidasi gambut dengan laju oksidasi 100 t CO2e/ha/thn. Emisi aktual akan 
bervariasi sesuai dengan kedalaman gambut. 
4 Dengan asumsi intervensi wanatani termasuk pengelolaan hidrologis untuk mencegah oksidasi gambut. 
5 Dihitung sebagai selisih rata-rata stok karbon pada vegetasi (dikonversi menjadi t CO2) dalam skenario awal 

dan skenario proyek, ditambah selisih emisi dari gambut dalam skenario awal dan skenario proyek. 

Tahap 2 proyek akan bertujuan untuk memperluas kegiatan perlindungan dan pengelolaan hutan 

lestari ke seluruh hutan yang tersisa yang terdapat di dalam HDMM dan HDKP. Pendekatan-

pendekatan yang dijelaskan dalam Pendekatan yang Disetujui Plan Vivo untuk Pengestimasian 

Manfaat Iklim dari REDD di hutan yang dikelola masyarakat (Berry 2017), diterapkan untuk 

memberikan estimasi awal untuk emisi tahunan dari deforestasi yang diperkirakan berdasarkan 

skenario awal untuk HDMM dan HDKP. Faktor default untuk emisi dari oksidasi gambut 100 t CO2e per 

tahun per hektare lahan terdeforestasi juga diterapkan (lihat Tabel 8). Pengurangan emisi yang dapat 

dicapai proyek akan tergantung pada keefektifan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam 
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mencegah deforestasi ini, dan setiap kehilangan yang terjadi karena kebocoran (leakage). Keefektifan 

dan kebocoran (leakage) akan diestimasi selama tahap desain proyek. 

Tabel 8 Estimasi awal emisi tahunan dari deforestasi dan oksidasi gambut berdasarkan skenario awal di Hutan Desa Muara 
Merang (HDMM), dan Hutan Desa Kepayang (HDKP) untuk periode 2016 hingga 2023. 

Area Proyek Luas hutan 
awal (ha)1 

Deforestasi 
tahunan 
(ha/thn)2 

Emisi tahunan (t CO2e/thn) 

Deforestasi3 Oksidasi gambut4 TOTAL 

HDMM 2.029 258 111.815 25.800 137.615 

HDKP 981 125 54.061 12.500 66.561 
1 Lihat Gambar 3. 
2 Dengan asumsi tingkat deforestasi awal sebesar 12,7% per tahun, dihitung dari rata-rata tahunan area yang 
terdeforestasi di KPH LM antara tahun 2004 dan 2014 seluas 6.626 ha sebagai persentase dari luas hutan yang 
tersisa pada tahun 2014 (52.026 ha). 
3 Dihitung sebagai selisih antara stok karbon di hutan terdegradasi (168 t C/ha) dan perkebunan kelapa sawit (50 
t C/ha), dikonversi menjadi CO2e dan dikalikan dengan luas yang terdeforestasi. 
4 Asumsi emisi 100 t CO2e/ha/thn dari lahan terdeforestasi. Emisi aktual akan tergantung pada kedalaman 

gambut. 

Angka-angka yang disajikan di Tabel 7 dan Tabel 8 merupakan estimasi awal berdasarkan asumsi yang 

telah ditetapkan. Estimasi ini akan disempurnakan selama tahap desain proyek menggunakan 

pendekatan-pendakatan yang disetujui yang telah ada maupun yang baru akan dikembangkan. 

Pengurangan emisi dan removals yang dapat disertifikasi dapat sangat berbeda dari estimasi ini 

tergantung pada metodologi dan sumber data yang disetujui oleh Plan Vivo. Selanjutnya, kebutuhan 

untuk menahan sertifikat sebagai penyangga risiko akan mengurangi volume pengurangan emisi yang 

dapat dijual sebesar 10 hingga 50%, tergantung pada hasil penilaian risiko proyek yang akan dilakukan 

pada tahap desain proyek.  

F Identifikasi Kegiatan Lain yang Tidak Memenuhi Syarat 

1 Deskripsi kegiatan lain 
Kegiatan-kegiatan yang tidak akan secara langsung menghasilkan Sertifikat Vivo Plan, tetapi yang akan 

memberikan kondisi-kondisi pemungkin untuk perlindungan dan restorasi hutan dan lahan gambut 

dijelaskan dalam Bagian E1. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat 

yang berpartisipasi, pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk lembaga pengelolaan hutan dan tim 

pemadam kebakaran, dan fasilitasi perencanaan pengelolaan hutan desa. 

G Pendorong Keberlanjutan Jangka Panjang 

1 Deskripsi keberlanjutan dari usulan intervensi proyek  
Kegiatan restorasi dan perlindungan hutan yang akan dilaksanakan di Tahap 1 proyek dan kegiatan 

perluasan perlindungan hutan dan lahan gambut di Tahap 2, keduanya didesain untuk membangun 

praktik-praktik pengelolaan lahan lestari yang akan menyediakan barang dan jasa yang dihargai oleh 

masyarakat lokal. Dukungan jangka pendek hingga menengah dari hasil penjualan sertifikat Plan Vivo 
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dan sumber pendanaan hibah lainnya dan pembiayaan berbasis kinerja akan digunakan untuk 

membangun sistem ini dan mengembangkannya ke tahap di mana dukungan eksternal tidak lagi 

diperlukan untuk sistem ini dapat dipertahankan untuk jangka panjang. 

Tahap 1 – Restorasi dan perlindungan hutan dalam plot-plot wanatani 
Spesies yang ditanam di areal penanaman pengayaan akan meghasilkan produk yang dapat 

dipasarkan dalam tujuh tahun setelah ditanami jelutung rawa dan aren. Dukungan eksternal akan 

diperlukan selama periode 5 sampai 10 tahun, setelah itu pendapatan dari penjualan produk-produk 

ini akan memberikan insentif yang cukup bagi kelompok wanatani untuk memelihara plot-plot 

tersebut. Spesies kayu diperkirakan akan mencapai ukuran yang dapat dipanen setelah sekitar 20 

tahun, memberikan insentif lebih lanjut untuk pengelolaan jangka panjang dan potensi pendapatan di 

masa depan melalui pengambilan kayu secara berkelanjutan atau pemanenan kayu sesuai siklus/daur. 

Di areal wanatani di lahan gambut yang terdeforestasi, selain jelutung rawa dan aren yang akan 

menghasilkan produk yang dapat dipasarkan setelah 7 tahun, kopi dapat dipanen empat tahun 

setelah penanaman, pinang dapat dipanen 5 tahun setelah penananam, dan nanas akan memberikan 

hasil panen setiap tahunnya  dimulai 1 tahun setelah penanaman. Dukungan eksternal akan diberikan 

selama periode 5 hingga 7 tahun yang dibutuhkan semua spesies yang ditanam untuk dewasa/dapat 

dipanen. 

Tahap 2 – Perluasan perlindungan hutan dan lahan gambut  
Keberlanjutan jangka panjang dari kegiatan perluasan perlindungan hutan dan lahan gambut akan 

bergantung pada masyarakat lokal dalam menyadari manfaat yang mereka dapatkan dari 

perlindungan hutan lebih besar daripada penggunaan lahan alternatif. Pengambilan keputusan 

penggunaan lahan sering didasarkan pada perbandingan manfaat ekonomi yang dipersepsikan dari 

penggunaan lahan yang berbeda, dan manfaat lain dari jasa ekosistem yang tidak memiliki manfaat 

ekonomi langsung sering kurang dihargai. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan perencanaan 

penggunaan lahan partisipatif akan digunakan untuk menegaskan manfaat yang kurang nyata (less 

tangible) dari perlindungan hutan seperti pencegahan kebakaran, pemeliharaan kualitas dan kuantitas 

air, dan pencegahan konflik manusia-satwa liar, dan memasukkan hal-hal ini ke dalam pengambilan 

keputusan. Selain itu, kegiatan mata pencaharian yang membutuhkan hasil hutan bukan kayu akan 

dikembangkan untuk memaksimalkan pendapatan dari pengelolaan hutan lestari dalam jangka 

pendek hingga menengah. Ketika hutan beregenerasi, kemungkinan terdapat juga potensi untuk 

pemanenan kayu secara lestari. 

Karena tingkat deforestasi awal tinggi, potensi pendapatan dari penjualan sertifikat pengurangan 

emisi dari deforestasi yang dapat dicegah (avoided deforestation) hanya akan tersedia untuk periode 

5 sampai 10 tahun setelah semua deforestasi dalam skenario awal akan terjadi. Oleh karena itu, 

dimungkinkan untuk menginvestasikan sebagian pendapatan dari penjualan sertifikat selama periode 

ini dalam bentuk dana abadi untuk menyediakan sumber keuangan untuk biaya pengelolaan jangka 

panjang, dan untuk membantu mengimbangi setiap biaya peluang (opportunity costs) yang tersisa. 
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H Organisasi Pemohon & Usulan Struktur Tata Kelola 

1 Struktur organisasi proyek 

Diagram organisasi 
Hutan Kita Institute (HaKI) merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM), didirikan di Palembang – 

Sumatera Selatan, Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2015, dan terdaftar secara hukum di 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Oktober 2015 (No. AHU 

0010840.AH.01.07). Anggota HaKI merupakan orang-orang yang memiliki kesamaan visi dan tujuan 

untuk berdiri di garis terdepan untuk melindungi dan melestarikan ekosistem hutan, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya alam, dan untuk 

memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan adil. 

HaKI meyakini bahwa untuk mencapai visi tersebut, mereka harus bekerja sama dengan banyak pihak, 

terutama dengan penduduk setempat yang secara langsung dipengaruhi oleh perubahan kualitas 

lingkungan; dan bahwa tata kelola sumber daya alam yang lebih baik dan peningkatan kualitas 

lingkungan hanya akan mungkin terwujud jika semua pemangku kepentingan (termasuk pemerintah, 

masyarakat adat/lokal, masyarakat sipil dan sektor swasta) bersedia bekerja secara kolaboratif. 

Selama tahap desain dan pengembangan proyek, HaKI dan masyarakat yang berpartisipasi akan 

menerima dukungan teknis dari The Landscapes and Livelihoods Group (TLLG) dan Daemeter 

Consulting, sebagaimana diringkas dalam Tabel 9 dan Gambar 6.  
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Tabel 9 Peran koordinator proyek dan organisasi pendukung teknis. 

Peran Hutan Kita 
Institute (HaKI) 

TLLG/ Daemeter 
Consulting 

Administrasi   

Pendaftaran dan pencatatan rencana pengelolaan dan perjanjian 
penjualan; 

✓ ✓ 

Pengelolaan penggunaan keuangan proyek dalam Plan Vivo dan 
melakukan pembayaran kepada produsen 

✓ ✓ 

Koordinasi dan pencatatan pemantauan ✓  

Negosiasi penjualan Sertifikat Plan Vivo ✓ ✓ 

Pelaporan ke Plan Vivo Foundation ✓  

Melakukan kontrak validasi dan verifikasi proyek  ✓ 

Pengelolaan data proyek. ✓  

Teknis   

Memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada produsen dalam 
merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek 

✓ ✓ 

Pengembangan, peninjauan dan pembaruan spesifikasi teknis ✓ ✓ 

Evaluasi rencana pengelolaan  ✓ ✓ 

Pemantauan karbon, mata pencaharian, keanekaragaman hayati dan 
jasa ekosistem 

✓ ✓ 

Sosial   

Melakukan diskusi pendahuluan dan dilanjutkan dengan lokakarya 
dengan masyarakat 

✓ ✓ 

Mengumpulkan informasi sosial ekonomi untuk keperluan pendaftaran 
proyek dan pelaporan 

✓ ✓ 

Membantu kelompok/individu untuk menunjukkan kepemilikan lahan ✓ ✓ 

Memberikan saran mengenai isu-isu seperti mobilisasi, pengaturan 
rekening bank, penyelesaian perselisihan, dll. 

✓ ✓ 

 

 

Gambar 6 Struktur Organisasi Proyek. 
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Kapasitas dan pengalaman 
Kapasitas dan pengalaman dari Koordinator Proyek dan Mitra Teknis diringkas di bawah ini. 

Nama : Hutan Kita Institute (HaKI), Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia  www.hutaninstitute.or.id  

Peran dalam proyek: Koordinator Proyek 

Status hukum: LSM Lokal 

Tujuan jangka panjang: 

Untuk melindungi dan melestarikan ekosistem hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya alam, dan memfasilitasi pengelolaan sumber 
daya alam yang lestari dan adil. 

Sejarah dan prestasi: 

Sejak didirikan pada tahun 2015, HaKI telah membantu lebih dari 30 desa yang berada di dalam atau 
di sekitar hutan untuk mendapatkan izin perhutanan sosial. Mereka juga bekerja dengan pemangku 
kepentingan lainnya, termasuk pemerintah, untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam pencegahan 
kebakaran hutan di dua kabupaten – Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI). Terkait dengan 
kebakaran hutan, HaKI juga aktif dalam menganalisis dampak kebakaran hutan di Sumatera Selatan, 
menyediakan dan mempublikasikan informasi rinci tentang lokasi dan skala kebakaran. 

Dalam hal resolusi konflik, HaKI telah menyelesaikan konflik antara perusahaan kayu industri dan 
masyarakat lokal di OKI yang telah berlangsung sejak tahun 2004. Pelajaran yang diambil dari kasus ini 
tengah diterapkan untuk menangani konflik di empat lokasi lain di Musi Banyuasin dan Ogan 
Komering Ulu. 

Kegiatan saat ini:  

• Memfasilitasi pengembangan proyek Plan Vivo untuk 2 hutan desa di Musi Banyuasin. 

• Memfasilitasi penyelesaian konflik di 7 desa di Musi Banyuasin. 

• Memfasilitasi pengembangan perhutanan sosial di Kabupaten Muara Enim, Lahat, Pagar 
Alam, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu Selatan dan Musi Banyuasin. 

• Pengembangan pengelolaan gambut di gambut pascakebakaran di OKI dan Musi Banyuasin.  

• Mengurangi dan mencegah deforestasi dan degradasi hutan rawa gambut dan taman 
nasional. 

Personel kunci: 

Aidil Fitri (Direktur Eksekutif) dengan spesialisasi penyelesaian konflik dan hak-hak masyarakat 

Deddy Permana (Direktur Program dan Jaringan) dengan spesialisasi keanekaragaman hayati 

Adiosyafri (Direktur Riset dan Kampanye) dengan spesialisasi pelibatan pemangku kepentingan 

Trisnawaty (Manajer Keuangan) dengan spesialisasi manajemen keuangan 

Ismail Rasyid dan Rian Saputra dengan spesialisasi pemberdayaan masyarakat 

Yuliusman dengan spesialisasi penyelesaian konflik 

Menik Setyowati & Martha Fitriyani dengan spesialisasi pemberdayaan masyarakat 

Prasetyo Widodo & Beni Hidayat dengan spesialisasi keanekaragaman hayati 

Dede Ahdiyat (Ahli GIS) 

 

  

http://www.hutaninstitute.or.id/
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Nama: The Landscapes and Livelihoods Group (TLLG), Edinburgh, UK  www.livelihoods.net 

Peran dalam proyek: Mitra Teknis 

Status hukum: Kemitraan 

Tujuan jangka panjang:  

Pengembangan dan pelaksanaan pendekatan-pendekatan berbasis ekosistem terhadap pengelolaan 
lahan dan sumberaya untuk mengatasi tantangan global dan prioritas lokal, yang menggabungkan 
pengelolaan yang berkelanjutan, konservasi dan restorasi ekosistem sebagai bagian dari keseluruhan 
strategi yang memperhitungkan berbagai manfaat sosial, ekonomi dan budaya dan kompromi untuk 
masyarakat lokal. 

Sejarah dan prestasi:  

Sejak didirikan pada bulan April 2017, TLLG telah memberikan dukungan teknis untuk proyek-proyek 
termasuk pengembangan proyek Plan Vivo di Indonesia dan Afrika Barat, dukungan penelitian di sub-
Sahara Afrika bekerja sama dengan Universitas Edinburgh, evaluasi program untuk CARE 
International, pengembangan strategi konservasi di ekosistem lahan kering dan kelautan Bersama ZSL 
dan The Biodiversity Consultancy, dan memberikan dukungan teknis untuk proyek Tree Aid di Burkina 
Faso 

Kegiatan saat ini:  

TLLG terus memberikan dukungan berkelanjutan untuk proyek-proyek, serta mengembangkan dan 
memulai proyek-proyek baru yang berkontribusi terhadap tujuan jangka panjang kami. Area fokus 
saat ini adalah: 

• Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
o REDD+ 
o Pertanian “Cerdas” Iklim 

• Pengelolaan lahan yang lestari 
o Pengelolaan hutan berbasis masyarakat 
o Restorasi lanskap hutan 

• Pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan yang lestari 
o Wilayah laut yang dikelola secara lokal 

• Konservasi keanekaragaman hayati 

Personel kunci: 

Nicholas Berry – Spesialis Hutan dan Iklim (nick@livelihoods.net) 

Michael Riddell – Spesialis Mata Pencaharian dan Tata Kelola (mike@livelihoods.net) 

Rebecca Stedham – Spesialis Informasi Geografis (becky@livelihoods.net)  

 

  

http://www.livelihoods.net/
mailto:nick@livelihoods.net
mailto:mike@livelihoods.net
mailto:becky@livelihoods.net
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Nama: Daemeter Consulting, Bogor, Java, Indonesia www.daemeter.org 

Peran dalam proyek: Mitra Teknis 

Status hukum: Daemeter merupakan perusahaan konsultasi yang berkantor di Indonesia dan Amerika 
Serikat. 

Tujuan jangka panjang: Mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber 
daya alam yang bertanggung jawab dan adil, terutama di negara-negara berkembang di Asia.  

Sejarah dan prestasi: Sejak didirikan pada tahun 2007, Daemeter memiliki fokus yang kuat dalam 
menyediakan dukungan teknis dan analisis mendalam yang mendukung pendekatan inovatif dalam 
pengelolaan sumber daya yang lestari. 

Daemeter berkolaborasi dengan lembaga pemerintah dan perusahaan swasta dalam mendesain dan 
melaksanakan kebijakan dan kerangka pengaman, serta lembaga donor dan yayasan nirlaba untuk 
mengembangkan desain strategi dan program pembangunan rendah karbon. Kami juga bermitra 
dengan LSM lokal, nasional dan internasional untuk menyoroti dan mempromosikan praktik-praktik 
keberlanjutan terbaik, melalui penelitian, pelibatan beragam pemangku kepentingan, evaluasi 
program dan peningkatan kapasitas. 

Kegiatan saat ini: Daemeter berfokus pada empat tema luas; strategi keberlanjutan, investasi yang 
bertanggung jawab, pelibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan sumber daya alam. Topik-
topik utama yang termasuk dalam tema ini meliputi: 

• Kebijakan pembangunan ekonomi hijau 

• Analisis kebijakan dan peraturan 

• Konsultasi bisnis yang berkelanjutan 

• Sumber dan rantai pasok yang berkelanjutan 

• Sertifikasi dan kepatuhan hukum 

• Pemantauan dan evaluasi 

Personel kunci: 

Sahat A. Aritonang – Spesialis Keberlanjutan (Manager Proyek) 

Ellyn Kathalina Damayanti – Spesialis Mata Pencaharian dan Sosial Ekonomi 

Florian Vernaz – Spesialis Pengembangan Bisnis 

Iwan Kurnia Rosyid – Spesialis Sosial dan Budaya  

Gaia Khairina – Spesialis Lingkungan Hidup 

Felicia Lasmana dan Muhammad Iqbal – Spesialis Keanekaragaman Hayati  

Bukhari – Spesialis GIS  

2 Organisasi Pemohon  
Catatan Gagasan Proyek diajukan oleh TLLG dan Daemeter Consulting atas nama HaKI. Pernyataan 

yang ditandatangani oleh HaKI yang menunjukkan persetujuan terhadap pengajuan aplikasi ini 

dilampirkan dalam Lampiran A. Rincian mengenai TLLG dan Daemeter Consulting, pencapaian, dan 

kegiatan; dan personel kunci yang terlibat dalam proyek dijelaskan di Bagian H1. 

http://www.daemeter.org/
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I Rencana Desain Berbasis Masyarakat 

1 Rencana untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam 

proyek 

Rencana desain proyek partisipatif 
Keberhasilan proyek yang diusulkan ini bergantung pada keterlibatan masyarakat lokal secara penuh 

dan efektif dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan restorasi dan perlindungan hutan desa. 

Pendekatan yang digunakan untuk membantu memastikan masyarakat desa memiliki rasa 

kepemilikan atas proyek, dan komitmen untuk melaksanakan kegiatan proyek dirangkum di bawah ini. 

Pengembangan konsep 

Tahap pelingkupan proyek melibatkan kunjungan ke lokasi proyek awal, oleh koordinator proyek dan 

mitra teknis. Selama kunjungan-kunjungan tersebut, dilakukan kegiatan-kegiatan berikut: 

• Pemetaan penggunaan lahan partisipatif – Menggunakan citra penginderaan jarak jauh 

sebagai peta dasar, kelompok-kelompok perwakilan anggota masyarakat dari Muara Merang 

dan Kepayang menghasilkan peta terperinci yang menggambarkan penggunaan lahan saat ini 

di dalam hutan desa mereka. 

• Analisis pohon masalah – Analisis pohon masalah dilakukan bersama dengan kelompok-

kelompok perwakilan anggota masyarakat dari Muara Merang dan Kepayang untuk 

mengidentifikasi penyebab dan konsekuensi deforestasi dan degradasi yang diperkirakan 

akan terjadi di HDMM dan HDKP. Pohon masalah yang dihasilkan dibahas dan disempurnakan 

dengan masukan dari anggota masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 

• Survei desa – Karena informasi terkini mengenai kondisi sosial ekonomi dan mata 

pencaharian di Muara Merang dan Kepayang tidak lengkap, maka dilakukan serangkaian 

diskusi kelompok terfokus dan wawancara informan kunci. 

• Pelingkupan kegiatan proyek – Dengan menggunakan informasi dari pemetaan penggunaan 

lahan, analisis pohon masalah dan survei desa, sebuah konsep proyek dikembangkan dengan 

kegiatan-kegiatan spesifik untuk mengatasi penyebab lokal deforestasi dan degradasi hutan 

dan memungkinkan dilakukan restorasi. Hal ini dijelaskan di Bagian E. 

Penilaian kelayakan finansial 

Sebelum memulai kegiatan pengembangan proyek, penilaian kelayakan finansial akan dilakukan untuk 

menentukan kontribusi pendanaan dari hasil penjualan sertifikat Plan Vivo terhadap total biaya 

proyek dan untuk mengidentifikasi sumber pendanaan tambahan jika diperlukan. Penilaian ini akan 

mencakup estimasi awal: 

• Biaya pengelolaan untuk kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2; 

• Biaya transaksi terkait dengan penerbitan dan penjualan sertifikat Plan Vivo ; 

• Biaya peluang (opportunity costs) yang akan ditanggung oleh masyarakat setempat untuk 

melaksanakan kegiatan perlindungan dan restorasi hutan; 



r 

The Landscapes and Livelihoods Group | Edinburgh, UK | www.livelihoods.net 
31 

• Potensi pendapatan dari penjualan produk-produk wanatani, berdasarkan analisis rantai nilai 

lokal untuk produk-produk tersebut; 

• Potensi peningkatan pendapatan dari kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kegiatan mata 

pencaharian yang telah ada dan/atau pengenalan kegiatan mata pencaharian baru; 

• Potensi pendapatan dari penjualan sertifikat Plan Vivo atau sumber lain dari keuangan 

berbasis hasil/kinerja. 

Informasi ini akan digunakan untuk menghasilkan ikhtisar keuangan yang merangkum keseimbangan 

biaya dan manfaat untuk menentukan apakah kegiatan yang diajukan layak secara finansial. 

Pengembangan kelembagaan 

Sebagaimana dijelaskan di Bagian C1, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) saat ini tidak aktif di 

kedua lokasi proyek awal. Agar pengembangan proyek dapat dilanjutkan, maka perlu untuk 

menghidupkan kembali lembaga-lembaga tersebut dan memastikan mereka memiliki kapasitas, 

sumber daya, dan dukungan dari masyarakat lokal dan pihak berwenang yang diperlukan untuk 

memainkan peran utama dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek Vivo Plan. Persyaratan 

kapasitas minimum untuk setiap tahap proyek akan diidentifikasi, dan kegiatan-kegiatan akan 

dilaksanakan untuk memastikan bahwa persyaratan ini terpenuhi sebelum dimulainya tahap tersebut. 

Pengembangan proyek 

Selama tahap pengembangan proyek, koordinator proyek dan mitra teknis akan sering melakukan 

kunjungan untuk bekerja dengan masyarakat peserta dalam kegiatan-kegiatan berikut: 

1. Perencanaan kegiatan proyek – Koordinator proyek akan bekerja dengan masyarakat yang 

menjadi fokus (focal communities) untuk mengembangkan rencana pengelolaan yang 

terperinci yang menjelaskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk merestorasi hutan dan 

mencegah deforestasi dan degradasi lebih lanjut di hutan desa mereka. Rincian kebutuhan 

sumber daya juga akan dibahas, yang kemudian akan dikembangkan menjadi rencana 

keuangan lengkap untuk proyek dengan rincian tentang bagaimana sumber daya yang 

diperlukan akan dipenuhi. 

2. Pengembangan rencana pemantauan – Koordinator proyek akan bekerja dengan focal 

communities untuk mengembangkan rencana pemantauan berbasis kegiatan yang dapat 

digunakan untuk menilai apakah kegiatan-kegiatan dalam rencana pengelolaan sedang 

dilaksanakan, dan apakah kegiatan tersebut akan menghasilkan pengurangan emisi yang 

diperkirakan. 

3. Pengembangan draf kesepakatan Plan Vivo – Rencana pengelolaan, rencana keuangan dan 

rencana pemantauan yang dikembangkan dalam kegiatan sebelumnya akan dimasukkan ke 

dalam draf Kesepakatan Plan Vivo yang menjelaskan persyaratan untuk menerima dukungan 

dari penjualan sertifikat Plan Vivo, dan usulan mekanisme pembagian manfaat yang 

mendukung rencana keuangan. Draf kesepakatan ini akan dibahas dan disempurnakan 

dengan masukan dari anggota masyarakat. 
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Proses untuk mengaktifkan persetujuan atas informasi di awal dan tanpa 

paksaan (Padiatapa) 
Untuk memulai kesepakatan Plan Vivo, focal communities harus memiliki pemahaman yang lengkap 

mengenai sistem Plan Vivo, serta sumber dan persyaratan untuk menerima dukungan dari penjualan 

sertifikat Plan Vivo. Oleh karena itu, konsep Pembayaran untuk Jasa Ekosistem (PJE), dan penjualan 

sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca harus diperkenalkan kepada masyarakat selama 

pelingkupan dan pengembangan proyek, dan dukungan akan terus diberikan selama pelaksanaan 

proyek. Cara untuk memperkenalkan konsep-konsep ini akan dilakukan dengan cermat untuk 

mengurangi risiko peningkatan harapan yang tidak realistis di masyarakat, yang dapat mengacaukan 

pelaksanaan kegiatan proyek. 

Proses pengembangan proyek yang berbasis masyarakat telah dijelaskan di atas. Program 

peningkatan kapasitas akan dilaksanakan bersamaan dengan proses tersebut untuk memastikan 

bahwa focal communities mengembangkan pemahaman penuh mengenai konsep-konsep yang terkait 

dalam proyek Plan Vivo dan dapat memulai kesepakatan Plan Vivo berdasarkan persyaratan yang 

diharuskan untuk Persetujuan Atas Dasar Infomasi di Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed 

Consent, FPIC) (lihat Tabel 10). Semua kegiatan peningkatan kapasitas akan dilaksanakan oleh 

Koordinator Proyek, dengan mengikuti rencana pelatihan yang dikembangkan berdasarkan masukan 

dari para Mitra Teknis. 

Tabel 10 Ringkasan kegiatan peningkatan kapasitas untuk membangun pemahaman sistem Plan Vivo.  

Topik Isi 

Pengelolaan 
hutan lestari 

Membahas konsep pengelolaan hutan lestari dalam konteks desa. 

Kemitraan 
konservasi 

Memperkenalkan konsep bahwa pihak-pihak luar mungkin bersedia memberikan dukungan 
pendanaan untuk pengelolaan hutan lestari, dan menjelaskan bahwa pendanaan tidak 
tersedia saat ini dan masih perlu untuk mencari orang/sumber yang memberikan dukungan 
keuangan sebelum rencana pengelolaan dapat didanai. 

Keuangan 
berbasis 
kinerja 

Pelatihan untuk membangun pemahaman tentang sumber-sumber keuangan berbasis kinerja 
yang dapat mendanai kegiatan proyek mereka. Pelatihan ini akan mencakup deskripsi dasar 
tentang jasa ekosistem dan mitigasi perubahan iklim, bagaimana kegiatan proyek mereka 
akan berkontribusi pada hal ini, dan mengapa pihak luar bersedia membayar untuk hal ini.  

PJE dan pasar 
karbon  

Memperkenalkan tentang pasar untuk jasa ekosistem dan sertifikat pengurangan emisi, serta 
persyaratan pemantauan dan pelaporan terkait. 

Pelaksanaan Pengembangan pemahaman lebih lanjut mengenai PJE dan pasar karbon, sehingga 
masyarakat peserta dapat menjadi duta untuk pendekatan ini ketika menyebar ke desa-desa 
lain. 
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J Analisis Tambahan (Additionality) 

1 Penjelasan bagaimana kegiatan proyek merupakan 

tambahan (additional) 

Surplus regulasi 
Semua hutan di dalam KPH LM ditetapkan sebagai Hutan Produksi (HP), meskipun beberapa areal, 

termasuk hutan di HDMM baru-baru ini diklasifikasikan sebagai kawasan lindung karena keberadaan 

gambut. Rendahnya penegakan hukum dan peraturan yang efektif terhadap perluasan pertanian di 

daerah tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh deforestasi yang tidak terkendali yang telah terjadi 

dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan penetapan status hukum ini pada kenyataanya memiliki 

sedikit dampak pada penggunaan lahan di hutan-hutan desa. 

Analisis hambatan 
Masyarakat dengan hutan desa di KPH LM menghadapi hambatan-hambatan finansial, teknis, hukum 

dan sosial yang signifikan untuk perlindungan, restorasi dan pengelolaan hutan desa mereka secara 

berkelanjutan. Ringkasan mengenai hambatan-hambatan ini dan bagaimana kegiatan-kegiatan proyek 

akan memungkinkan masyarakat untuk mengatasinya tersedia di Tabel 11. 

Tabel 11 Analisis hambatan. 

Jenis hambatan Deskripsi Kegiatan proyek untuk mengatasi 
hambatan 

Finansial • Masyarakat Muara Merang dan 
Kepayang kekurangan sumber dana 
untuk diinvestasikan di dalam kegiatan 
penanaman pengayaan atau wanatani 
yang memiliki biaya di muka yang tinggi 
dan jeda waktu yang signifikan 
sebelum produk yang dapat dipasarkan 
dapat dipanen. 

• Lembaga pengelola hutan dan 
kelompok-kelompok pemadam 
kebakaran kekurangan dana yang 
diperlukan untuk menyediakan sumber 
daya dan memberi kompensasi kepada 
anggota atas kegiatan mereka. 

• Kebutuhan untuk pendapatan tunai 
jangka pendek saat ini dipenuhi dengan 
pembalakan dan buruh kerja di 
perkebunan kelapa sawit dan karet 

• Banyak petani kecil yang terikat 
kontrak dengan tengkulak kayu, kelapa 
sawit dan karet yang menyediakan 
pinjaman di muka.  

• Pada Tahap 1, proyek akan 
memberikan pendanaan kepada 
kelompok-kelompok wanatani untuk 
menutupi biaya pembuatan plot-plot 
wanatani, dan mengelolanya sampai 
produk-produk yang dapat dipasarkan 
dapat dipanen. 

• Pada Tahap 2, dukungan akan 
diberikan kepada lembaga pengelola 
hutan dan kelompok-kelompok 
pemadam kebakaran untuk 
memungkinkan mereka melaksanakan 
kegiatan patroli dan pemantauan yang 
efektif, dan untuk mencegah 
penyebaran api di dalam dan ke dalam 
hutan desa. 

• Pada Tahap 2, dukungan untuk 
meningkatkan mata pencaharian yang 
telah ada dan mengembangkan mata 
pencaharian alternatif akan diberikan 
untuk mengurangi ketergantungan 
pada pemanenan kayu dan ekspansi 
pertanian. 

Teknis • Masyarakat belum pernah 
bersinggungan dengan sistem dan 
teknik wanatani sebelumnya 

• Lembaga pengelola hutan desa kurang 

• Pada Tahap 1, kelompok wanatani akan 
diberikan pelatihan sistem dan teknik 
yang tepat 

• Pada Tahap 2, lembaga pengelola 
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Jenis hambatan Deskripsi Kegiatan proyek untuk mengatasi 
hambatan 

berpengalaman dalam perencanaan 
dan pelaksanaan pengelolaan hutan 
desa. 

• Kelompok pemadam kebakaran di 
HDKP tidak memiliki keterampilan 
untuk mencegah penyebaran 
kebakaran secara efektif. 

hutan akan dilatih dan dibina dalam 
perencanaan dan pelaksanaan 
pengelolaan hutan desa, dan kelompok 
pemadam kebakaran akan menerima 
pelatihan yang dibutuhkan. 

Hukum • Hak pengelolaan hutan desa dapat 
dicabut jika kegiatan pengelolaan tidak 
dilakukan. 

• Hukum dan peraturan mengenai 
pemanfaatan lahan di hutan desa tidak 
ditegakkan secara efektif. 

• Pada Tahap 1, rencana tata ruang dan 
rencana bisnis akan disusun untuk 
mencegah hak pengelolaan dicabut. 

• Pada Tahap 2, proyek akan bekerja 
dengan pihak berwenang setempat 
untuk mengidentifikasi dan mengatasi 
hambatan dalam penegakan hukum 
dan peraturan.  

Sosial • Masyarakat setempat tidak memiliki 
kesadaran atau pemahaman mengenai 
pentingnya pengelolaan hutan yang 
lestari, dan peran tata kelola hutan 
desa. 

• Pada Tahap 1, kegiatan peningkatan 
kesadaran akan dilakukan untuk 
membangun pemahaman dan 
dukungan untuk pengelolaan hutan 
yang lestari. 

• Pada Tahap 2, kegiatan lebih lanjut 
akan dilaksanakan dengan fokus pada 
tata kelola hutan desa. 

K Pemberitahuan ke Lembaga & Peraturan Terkait 

1 Bukti pemberitahuan ke lembaga terkait dan kesanggupan 

untuk mematuhi peraturan  

Pemberitahuan kepada lembaga regulator terkait  
Proyek ini sedang dikembangkan bersama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lalan Mendis (KPH 

LM), yang merupakan kesatuan pengelolaan hutan di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 

Selatan. KPH LM merupakan salah satu anggota konsorsium Proyek Kemitraan Pengelolaan Lanskap 

Berkelanjutan Sembilang-Dangku (KELOLA Sendang) yang mendukung pengembangan Proyek Plan 

Vivo di Hutan Desa Muara Merang dan Kepayang.  

KPH LM mengedarkan surat pemberitahuan kepada semua lembaga regulator dan LSM yang terkait 

yang aktif di daerah tersebut, termasuk pemerintah pusat dan kabupaten dan organisasi internasional 

setempat. Salinan surat dan daftar penerima tersedia di Lampiran B. 

Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan yang terkait 
Perundang-undangan dan peraturan nasional and regional yang terkait dengan kegiatan proyek yang 

diusulkan terangkum di Tabel 12. Selama pengembangan proyek, kajian lengkap atas dokumen-

dokumen ini akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan yang terkait. 
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Tabel 12 Perundang-undangan dan peraturan yang terkait.  

Jenis Referensi Judul 

Karbon Hutan 

Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 

P.70/70/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/12/2017 

Tata cara pelaksanaan Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable 
Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon 
Stocks 

Peraturan Menteri 
Kehutanan* 

P.68/Menhut-II/2008 Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan emisi 
dari Deforestasi dan Degradasi Hutan 

Peraturan Menteri 
Kehutanan* 

P.36/Menhut-II/2009 Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Perizinan 
Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon 
pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung 

Peraturan Menteri 
Kehutanan * 

P.30/Menhut-II/2009 Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi 
Hutan (REDD) 

Peraturan Menteri 
Kehutanan* 

P.20/Menhut-II/2012 Penyelenggaraan Karbon Hutan 

Peraturan Menteri 
Kehutanan* 

P.11/Menhut-II/2013 Perubahan atas Permenhut No. P.36/Menhut-II/2009 

Peraturan Menteri 
Kehutanan* 

P.50/Menhut-II/2014 Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan 
Indonesia atau Indonesia Certified Emission Reduction 

Pemerintah Daerah 

Undang-Undang UU No. 6/2014 Desa 

Undang-Undang UU No. 23/2014 Pemerintahan Daerah 

Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang 

Perpu No. 2/2014 Perubahan atas UU No. 23/2014 

Undang-Undang UU No. 2/2015 Penetapan Perpu No. 2/2014 sebagai Undang-Undang 

Undang-Undang UU No. 9/2015 Perubahan kedua atas UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan 
Daerah 

Hutan Desa 

Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 

83/MENLHK/SETJEN/KUM.
1/10/2016 

Perhutanan Sosial 

Peraturan Menteri 
Kehutanan 

P.35/menhut-II/2007 Hasil Hutan Bukan Kayu 

Peraturan Menteri 
Kehutanan 

P.19/Menhut-II/2009 Strategi pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional 

Peraturan Menteri 
Kehutanan 

P.21/Menhut-II/2009 Kriteria dan indikator penetapan jenis  Hasil Hutan Bukan Kayu 
Unggulan 

Hutan Desa Muara Merang  

Keputusan Menteri 
Kehutanan 

SK.54/Menhut-II/2010 Penetapan Kawasan Hutan sebagai areal kerja hutan desa seluas 
±7.250 (tujuh ribu dua ratus lima puluh) hektare di Kabupaten 
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 

Keputusan Gubernur 
Sumatera Selatan  

SK.529/KPTS/IV/2010 Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga 
Pengelola Hutan Desa Muara Merang atas areal Hutan Produksi 
Tetap Lalan seluas ±7.250 (tujuh ribu dua ratus lima puluh) 
hektare di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera 
Selatan 

Peraturan Desa Muara 
Merang  

Perdes No. 1 Tahun 2009 Pembentukan Lembaga Hutan Desa 

Keputusan Kepala Desa 
Muara Merang  

SK Kades No. 1 Tahun 2009 Susunan Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa  

Keputusan Ketua Lembaga 
Pengelola Hutan Desa 
Muara Merang  

SK Ketua LHD No. 01/LHD-
Muara Merang/2010 

Peraturan Pengelolaan Areal Kerja Hutan Desa Muara Merang 

Hutan Desa Kepayang  

Keputusan Menteri 
Kehutanan 

SK Menhut No. 
573/Menhut-II/2013 

Penetapan Kawasan Hutan Produksi sebagai areal kerja Hutan 
Desa Kepayang seluas ±5.170 (lima ribu seratus tujuh puluh) 
hektare di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Banyuasin, 
Provinsi Sumatera Selatan 

Keputusan Gubernur 
Sumatera Selatan  

 Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa 
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Jenis Referensi Judul 

Peraturan Desa Kepayang  Perdes No. 1 2010 Pembentukan Lembaga Hutan Desa 

Keputusan Kepala Desa 
Kepayang  

SK Kades No. 1 Tahun 2010 Susunan Pengurus Lembaga Hutan Desa di Wilayah Desa 
Kepayang 

* Kemungkinan isi yang bertentangan – Pasal 24 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 mencabut semua peraturan yang terkait dengan pelaksanaan REDD+ 

dan karbon hutan termasuk bimbingan teknis yang isinya bertentangan dengan peraturan ini. 

L Identifikasi Pendanaan Awal 

1 Rincian pendanaan untuk pengembangan proyek 
Pendanaan untuk pengembangan proyek Plan Vivo akan didapatkan melalui Konsorsium KELOLA 

Sendang, yang menerima pendanaan dari Pemerintah Norwegia melalui Prakarsa Internasional 

tentang Iklim dan Hutan Norwegia (Norway’s International Climate and Forest Initiative, NICFI), 

Pemerintah Kerajaan Inggris melalui Departemen Pembangunan Internasional  (Department for 

International Development, DFID) Unit Perubahan Iklim Inggris (UK Climate Change Unit, UKCCU), 

serta Yayasan David dan Lucile Packard (David and Lucile Packard Foundation). 

Pembuatan plot-plot awal wanatani di HDMM akan didanai menggunakan hibah yang diterima oleh 

HaKI dari Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (Indonesian Climate 

Change Trust Fund, ICCTF) dan Aksi Konservasi Hutan Tropis (Tropical Forest Conservation Action, 

TFCA). 
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Lampiran A – Surat Persetujuan 
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Lampiran B – Surat Pemberitahuan 
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