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Pengantar 

Desa Peduli Gambut (DPG) merupakan salah satu Program 
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan-the 
Partnership for Governance Reform bekerjasama dengan 
Badan Restorasi Gambut melalui dukungan Pemerintah 
Norwegia dan UNOPS (United Nations Office for Project 
Services) dalam mewujudkan Tata Kelola Desa yang baik 
(Good Village Governance) dan Tata Kelola Lanskap Gambut 
yang baik (Good Peatland Governance) guna mencegah 
bencana kebakaran hutan, memastikan keberlanjutan 
ekosistem gambut, dan meningkatkan. Selama periode 2017-
2020, DPG telah melakukan beragam fasilitasi, pelatihan dan 
kegiatan kolaborasi bersama komunitas desa. Upaya tersebut 
berawal dari fasilitasi yang kuat di dalam komunitas desa-desa 
gambut oleh Fasilitator Desa, Masyarakat Sipil dan Pemerintah 
Daerah di lokasi project. Berangkat dari pembelajaran 
implementasi DPG, Kemitraan menyusun rangkaian panduan 
interaktif untuk para praktisi, akademisi, pemerintah dan 
komunitas desa dalam melakukan upaya perbaikan tata kelola 
gambut di lokasi prioritas restorasi gambut.  

Satu fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa restorasi 
gambut di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai konflik 
tenurial antara pemegang konsesi dengan masyarakat, 
bencana kebakaran hutan dan lahan, hingga dominasi 
monokultur dan mata pencahariaan tunggal berbasis 
perkebunan yang dilakukan oleh komunitas desa. Oleh karena 
itu, Kemitraan menyambut baik terbitnya tiga series panduan 
lokalatih bertingkat untuk penguatan Tata Kelola Gambut 
bersama pemerintah dan komunitas desa yang terdiri dari: 1) 
panduan tingkat basic; 2) panduan tingkat intermediate; dan 
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3) panduan tingkat advance dalam pendampingan restorasi 
gambut bersama komunitas desa.  Tiga series panduan 
bertingkat DPG tersebut terdiri dari 10 panduan lokalatih yang 
dapat diterapkan untuk program berbasis ekosistem gambut 
lainnya di dalam wilayah desa dan supra-desa. Dengan 
berfokus pada pembelajaran kasus-kasus lokalatih di tingkat 
desa pada 7 provinsi prioritas restorasi gambut, rangkaian 
panduan lokalatih ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 
memperkuat pendampingan program bersama komunitas 
desa untuk pewujudan Tata Kelola Gambut yang baik.  

Pada bagian buku Panduan Lokalatih Fasilitator Desa ini 
berfokus pada penguatan kemampuan dasar fasilitasi 
komunitas di lebih dari 309 desa gambut. Panduan lokalatih 
fasilitator desa menjadi materi pelatihan dasar bagi seorang 
fasilitator di desa gambut guna mengorganisir pertemuan 
dengan masyarakat dan prinsip dasar fasilitasi secara baik 
dalam identifikasi dan merancang pengelolaan dan 
perlindungan ekosistem gambut. Hal  ini bisa memberikan 
sumbangsih pemikiran yang positif bagi para pihak, sebagai 
bagian dari inisiatif penguatan reformasi tata kelola kehutanan 
dan tata kelola ekosistem gambut yang lebih baik di masa 
mendatang. Apresisasi yang tinggi kami haturkan kepada 
semua pihak yang telah terlibat dalam proses lokalatih 
fasilitator desa ini, terutama kepada Badan Restorasi Gambut 
dan para pihak lainnya yang telah membuka diri dan 
merespon positif terhadap inisiatif-inisiatif baru yang 
digulirkan oleh para mitranya. 

Jakarta, 4 November 2020 

Laode M. Syarif, Ph.D 

Direktur Eksekutif Kemitraan 
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Panduan Bagi Pengguna Modul 

Siapa Pengguna Modul ini?  

Modul Pelatihan ini merupakan salah satu panduan untuk 
proses memfasilitasi dalam pelatihan bagi Fasilitator Desa 
pada Program Desa Peduli Gambut. Selain modul pelatihan, 
juga telah tersedia kurikulum pelatihan dalam buku yang 
terpisah. 

 
Modul ini dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terlibat 
dalam proses pelatihan bagi Fasilitator Desa pada Program 
DPG, baik sebagai Fasilitator, Nara Sumber maupun 
penyelenggara pelatihan. Modul ini dapat diperbanyak 
sepanjang untuk kepentingan peningkatan kapasitas 
Fasilitator Desa dalam program yang sesuai. 

Bagaimana Menggunakan Modul ini? 

Pelatihan Fasilitator Desa ini membutuhkan waktu selama 42 
jam (16 jam teori (38 %), 24 jam Praktik Penugasan di Kelas 
(57 %) dan 2 jam Praktik Lapangan (5 %). Secara keseluruhan 
dapat dilakukan selama 5 hari (@8-9 jam per hari). 
 
Modul Pelatihan ini bukan sesuatu yang bersifat teknis dan 
blue print, tetapi hanya sebatas tools dan pilihan cara dalam 
proses pembelajaran partisipatif dan terstruktur. Segala 
bentuk kreatifitas, seni, dan fasilitasi dengan sepenuh hati 
akan mampu menciptakan kesuksesan dalam sebuah proses 
pembelajaran. Beberapa hal yang dapat disarankan dalam 
menggunakan modul ini adalah: 
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merespon positif terhadap inisiatif-inisiatif baru yang 
digulirkan oleh para mitranya. 

Jakarta, 4 November 2020 

Laode M. Syarif, Ph.D 

Direktur Eksekutif Kemitraan 
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Panduan Bagi Pengguna Modul 

Siapa Pengguna Modul ini?  

Modul Pelatihan ini merupakan salah satu panduan untuk 
proses memfasilitasi dalam pelatihan bagi Fasilitator Desa 
pada Program Desa Peduli Gambut. Selain modul pelatihan, 
juga telah tersedia kurikulum pelatihan dalam buku yang 
terpisah. 

 
Modul ini dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terlibat 
dalam proses pelatihan bagi Fasilitator Desa pada Program 
DPG, baik sebagai Fasilitator, Nara Sumber maupun 
penyelenggara pelatihan. Modul ini dapat diperbanyak 
sepanjang untuk kepentingan peningkatan kapasitas 
Fasilitator Desa dalam program yang sesuai. 

Bagaimana Menggunakan Modul ini? 

Pelatihan Fasilitator Desa ini membutuhkan waktu selama 42 
jam (16 jam teori (38 %), 24 jam Praktik Penugasan di Kelas 
(57 %) dan 2 jam Praktik Lapangan (5 %). Secara keseluruhan 
dapat dilakukan selama 5 hari (@8-9 jam per hari). 
 
Modul Pelatihan ini bukan sesuatu yang bersifat teknis dan 
blue print, tetapi hanya sebatas tools dan pilihan cara dalam 
proses pembelajaran partisipatif dan terstruktur. Segala 
bentuk kreatifitas, seni, dan fasilitasi dengan sepenuh hati 
akan mampu menciptakan kesuksesan dalam sebuah proses 
pembelajaran. Beberapa hal yang dapat disarankan dalam 
menggunakan modul ini adalah: 
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1. Mempelajari Kurikulum 

Kurikulum yang disediakan pada buku terpisah harus 
dipelajari dengan cermat. Kurikulum memuat tentang (1) 
Filosofi Pelatihan yang harus dianut, (2) Peran, Fungsi dan 
Kompetensi yang menjadi acuan dalam mengembangkan 
proses pembelajaran, (3) Tujuan Pelatihan, (4) Struktur 
Program Pembelajaran, (5) Garis-Garis Besar Program 
Pembelajaran, (6) Diagram Proses Pembelajaran, (7) 
Peserta, Pelatih/Fasilitator dan Nara Sumber serta (8) 
Evaluasi. Filosofi pelatihan yang harus dipelajari adalah 
bahwa Pelatihan Fasilitator Desa pada Program DPG ini 
diselenggarakan dengan memperhatikan: (1) Prinsip 
pembelajaran orang dewasa (andragogi), (2) Berorientasi 
kepada peserta, (3) Berbasis kompetensi, (4) Melakukan 
experimentasi dengan menggunakan metode 
Experimental Learning Cycle (ELC) yang memberikan 
petunjuk praktis tentang desain pembelajaran. Secara 
rinci diuraikan pada Kurikulum Pelatihan. 
 

2. Mempelajari Sistematika Modul 

Modul pelatihan ini terdiri dari 3 kelompok Materi Dasar 
dan 6 Materi Inti. Bagian-bagian tersebut seperti berikut:  

Bagian Topik/Bahasan Arah Capaian 

Materi 
Dasar  

1. Kebijakan  
Perlindungan dan 
Pengelolaan 
Ekosistem Gambut 
yang memuat 2 topik 
utama yaitu 
Tindakan Restorasi 

Bagian ini diarahkan 
untuk membangun 
wawasan, perspektif 
dan pemahaman 
peserta tentang 
berbagai kebijakan 
yang terkait dengan 
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Bagian Topik/Bahasan Arah Capaian 

dan Program Desa 
Peduli Gambut 
(DPG). 

2. Kebijakan dan 
Program 
Pembangunan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa di 
Areal Gambut 

3. Kebijakan dan 
Program Perhutanan 
Sosial di Areal 
Gambut. 

pengelolaan 
ekosistem gambut. 

Materi 
Inti  

1. Restorasi dan 
Pengelolaan Gambut 

2. Pembangunan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa di 
areal gambut dan 
Skema Perhutanan 
Sosial di areal 
gambut 

3. Resolusi konflik 
4. Fasilitasi dan Peran 

Fasdes 
5. Pemetaan 

Partisipatif 
6. Penulisan dan 

Penggunaan media 
sosial. 

Bagian ini difokuskan 
pada penguasaan 
aspek-aspek konsep, 
pengetahuan, 
penyadaran dan 
keterampilan 
peserta tentang 
restorasi dan 
pengelolaan gambut 
hingga peran 
Fasilitator Desa di 
dalamnya termasuk 
skill bagaimana 
menulis popular dan 
penggunaan media 
sosial dalam 
pendampingan DPG.  
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Sementara Materi Penunjang yang tidak disusun khusus 
pada modul ini dialokasikan selama  8 jam berisi tentang 
(1) Membangun Komitmen Belajar, Perkenalan dan 
Pengorganisasian Kelas, (2) Pengarusutamaan Jender 
dalam Pemberdayaan Masyarakat, (3) Administrasi 
Program dan Kebijakan Anti-Fraud, (4) Rencana Tindak 
Lanjut serta (5) Evaluasi & Refleksi Penyelenggaraan 
Pelatihan. Penyelenggara atau pihak penanggungjawab 
program dapat mengembangkannya sesuai kebutuhan. 
Sementara Materi Penunjang tentang Evaluasi dan 
Refleksi Penyelenggaraan Pelatihan disediakan khusus 
yang menjadi lampiran pada buku Kurikulum Pelatihan. 

 

3. Mengembangkan Materi dan Metode Pelatihan 

Setiap modul atau setiap materi dalam modul ini berisi 
tentang (1) uraian singkat, (2) tujuan pembelajaran, (3) 
pokok bahasan dan sub pokok bahasan, (4) metode, (5) 
media dan alat bantu belajar, (6) langkah-langkah 
pembelajaran, (7) uraian materi, dan (8) lampiran tentang 
lembar panduan yang digunakan selama proses 
pembelajaran serta bahan tayang. 

 
Uraian materi dalam modul ini belum memuat secara 
detil materi pelatihan. Fasilitator atau nara sumber 
sebaiknya mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan, 
sehingga perlu mencari, menulis dan mengembangkannya 
sendiri dengan cara merujuk kepada uraian materi yang 
sudah disediakan. Ketika mengembangkan bahan 
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pelatihan termasuk metode pembelajaran, fasilitator 
hendaknya mempertimbangkan : 

 Kesesuaian dengan tujuan Pokok Bahasan dan Sub 
Pokok Bahasan  

 Kemudahan untuk dipahami oleh peserta pelatihan 
 Kemudahan untuk dipergunakan peserta pasca 

pelatihan sebagai referensi saat menjalankan 
tugas/perannya dalam program DPG di lapangan. 

 

4. Memahami Proses Pengorganisasian Pelatihan  

Siapapun dapat menjadi penyelenggara pelatihan ini, 
namun sangat disarankan bahwa penyelenggara 
memahami proses pelatihan partisipatif yang berimplikasi 
pada kebutuhan alat dan bahan untuk mendukung 
pelatihan partisipatif. Fasilitator dan Nara Sumber harus 
memahami bagaimana penyelenggara melakukan 
pengorganisasian pelatihan ini.  

 
Modul ini dirancang untuk pelatihan yang dilaksanakan 
secara klasikal (dirancang khusus dalam kelas). Namun 
dengan memodifikasinya, maka modul ini dapat pula 
dimanfaatkan mengikuti dinamika perkembangan proses 
pendampingan di desa. 
 
Pelatihan tenaga  Fasilitator Desa program DPG ini 
sebaiknya dilaksanakan di tempat yang memungkinkan 
melakukan praktik lapangan untuk Pemetaan Sosial 
melalui penggunaan GPS dan Gambar Desa.  
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Fasilitator atau Nara Sumber harus mengajukan 
kebutuhan khusus tentang alat dan bahan sehingga 
proses pembelajaran partisipatif dapat dijalankan. Panitia 
harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam 
rangka penyelenggaraan pelatihan partisipatif tersebut. 
Peralatan minimal yang diperlukan antara lain papan tulis 
atau whiteboard, stickycloth/kain tempel, kertas lebar 
(plano/flipchart), kartu metaplan warna warni, spidol 
besar, Infocus dan alat tulis menulis lain yang relevan.  

Pengingat Bagi Fasilitator 

Modul ini bukan merupakan sesuatu yang baku (blue 
print)  yang harus diikuti secara runtut dari yang 
pertama hingga tahap terakhir. Penggunaannya harus 
disesuaikan dengan tingkat dinamika dan 
perkembangan calon peserta pelatihan. Sebagai acuan, 
pelatihan selayaknya mulai dari Konsep Dasar yang 
dikelompokkan dalam Materi Dasar baru dilanjutkan 
dengan Materi Ini sebagai materi operasional dan 
metodologi program. 

Fasilitator harus berkreasi melengkapi materi dan 
langkah-langkah pembelajaran, serta cerdik 
memadukan kebutuhan untuk peningkatan kompetensi 
peserta dalam menjalankan peran dan fungsinya 
sebagai Fasilitator Desa.  
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5. Kreativitas Mengembangkan Metode 
Modul pelatihan ini menawarkan berbagai metode 
pembelajaran orang dewasa, dimana peserta menjadi 
pelaku utama dalam rangka mencapai tujuan 
pembelajaran. Beberapa teknis untuk proses 
pembelajaran yang dilakukan antara lain ceramah dan 
tanya jawab, refleksi diri dan curah pendapat, umpan 
balik, observasi, demonstrasi, simulasi dan Praktit 
lapangan. Beberapa metode yang perlu diuraikan dan 
dipelajari disini adalah: 

 Refleksi diri dan curah pendapat: Metode ini dapat 
mendorong perubahan kepribadian diri melalui 
kemunculan perasaan, kemampuan dan penemuan 
baru. Ini proses yang memberikan kesempatan 
kepada setiap orang untuk berpikir sendiri tentang 
pengalaman pribadi dan digunakan untuk 
menyempurnakan gagasannya. Selama pelatihan, 
secara berkala fasilitator harus meminta untuk 
menilai kekuatan dan kelemahan diri sendiri.  

 Umpan balik pribadi: Secara berkala, setiap peserta 
akan memperoleh penilaian dari sesama peserta 
dan fasilitator tentang bagaimana bersikap dalam 
melakukan tehnik fasilitasi.  

 Observasi: Peserta bisa mengamati penampilan 
para fasilitator selama mengikuti pelatihan ini. 
Dengan mengamati, maka setiap peserta akan 
mendapatkan ide-ide baru. Misal, cara mengatasi 
dinamika kelompok yang sulit atau mengatasi 
penolakan kelompok saat  memfasilitasi.  
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 Simulasi: Merupakan salah satu cara yang ampuh 
untuk belajar fasilitasi. Setiap peserta diberikan 
kesempatan untuk berlatih mempraktekan metode-
teknik baru yang diajarkan, serta menghadapi 
berbagai situasi yang sulit. 

 Demonstrasi: dilakukan untuk memberikan contoh, 
misalnya bagaimana menjadi fasilitator yang baik, 
penggunaan alat-alat kajian untuk mendukung 
proses, dan hal lain yang dibutuhkan. 

 Permainan/Game; untuk penyegaran suasana yang 
monoton dan membangun kembali semangat 
peserta, maka dalam setiap kesempatan atau saat 
memulai dan mengakhiri pembahasan topik 
tertentu, diperkenalkan permainan-permainan yang 
berkaitan dengan topik materi. Dari permainan 
tersebut peserta kemudian akan diminta 
menganalisis, menilai dan mengidentifikasi 
pelajaran yang didapat dari setiap materi secara 
bersama-sama untuk dijadikan pertimbangan dalam 
pembahasan materi selanjutnya. 
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BAB I 

Materi Dasar–1    
Kebijakan Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut 
 
1.1 Deskripsi Singkat 
 
Lahan gambut merupakan salah satu tipe ekosistem lahan 
basah yang banyak terdapat di Indonesia. Hutan rawa gambut 
merupakan komponen penting lahan basah dunia dan sebagai 
jenis lahan basah utama di Asia Tenggara, yang memiliki lebih 
60% lahan gambut tropis di dunia. Hutan gambut adalah 
habitat unik untuk berbagai jenis flora dan fauna, penyimpan 
karbon yang sangat besar dan pengatur tata kelola air 
(hidrologi). 
 
Hutan dan gambut Indonesia berperan penting dalam 
menjaga keseimbangan lingkungan, terutama perannya dalam 
perubahan iklim. Sebanyak kurang lebih 50 miliar ton karbon 
tersimpan di rawa-rawa gambut Indonesia-setara dengan 
emisi bahan bakar fosil global selama 8 tahun. Untuk itu 
sangat penting mempertahankan karbon tersebut berada di 
dalam tanah.  Hutan rawa membentuk lapisan gambut setelah 
ratusan tahun dari sisa-sisa bahan organik tanaman akibat 
kondisi air yang tergenang. Selama 30 tahun, perkebunan 
sawit dan akasia (untuk bubur kertas), dan kertas 
dikembangkan dengan mengeringkan hutan rawa gambut 
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Kebijakan Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut 
 
1.1 Deskripsi Singkat 
 
Lahan gambut merupakan salah satu tipe ekosistem lahan 
basah yang banyak terdapat di Indonesia. Hutan rawa gambut 
merupakan komponen penting lahan basah dunia dan sebagai 
jenis lahan basah utama di Asia Tenggara, yang memiliki lebih 
60% lahan gambut tropis di dunia. Hutan gambut adalah 
habitat unik untuk berbagai jenis flora dan fauna, penyimpan 
karbon yang sangat besar dan pengatur tata kelola air 
(hidrologi). 
 
Hutan dan gambut Indonesia berperan penting dalam 
menjaga keseimbangan lingkungan, terutama perannya dalam 
perubahan iklim. Sebanyak kurang lebih 50 miliar ton karbon 
tersimpan di rawa-rawa gambut Indonesia-setara dengan 
emisi bahan bakar fosil global selama 8 tahun. Untuk itu 
sangat penting mempertahankan karbon tersebut berada di 
dalam tanah.  Hutan rawa membentuk lapisan gambut setelah 
ratusan tahun dari sisa-sisa bahan organik tanaman akibat 
kondisi air yang tergenang. Selama 30 tahun, perkebunan 
sawit dan akasia (untuk bubur kertas), dan kertas 
dikembangkan dengan mengeringkan hutan rawa gambut 



10

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

10 

yang berharga, habitat unik tempat tinggal spesies langka dan 
dilindungi seperti Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, dan 
Orang Utan. Pengembangan perkebunan ini menjadi pemicu 
utama, yang menyebabkan jumlah beberapa spesies 
berkurang.  
 
Untuk menghasilkan bubur kayu dari akasia; kebun sawit dan 
tanaman non-asli lainnya; air di gambut harus dikeringkan 
hingga kedalaman 70 cm dengan cara membangun kanal. 
Tergantung pada kerapatan massal, topografi, dan musim, 
kanal-kanal ini bisa mengakibatkan efek kekeringan hingga 
sejauh 2 km bagi lahan dan hutan di sekitarnya. Selanjutnya, 
gambut kering rentan terbakar, dan kebun akasia dan sawit 
menyediakan bahan bakar bagi terjadinya kebakaran luar 
biasa seperti terjadi pada tahun 2015 di Sumatera dan 
Kalimantan yang berdampak besar bagi kesehatan manusia. Di 
musim hujan, perkebunan akasia di atas gambut yang 
dikeringkan juga mengakibatkan banjir, karena menurunnya 
permukaan tanah. Setelah dikeringkan, gambut teroksidasi, 
melepaskan karbon dalam bentuk CO2 ke atmosfer.  
 
Modul ini akan membantu Fasilitator atau Nara Sumber untuk 
lebih memberikan pemahaman kepada peserta tentang 
Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. 
 

1.2 Tujuan Pembelajaran 
 
1. Tujuan Umum  

Secara umum mengikuti setelah materi ini, peserta 
mampu memahami kebijakan perlindungan dan 
pengelolaan ekosistem gambut. 
 
 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

11 

 
2. Tujuan Khusus 

Pada akhir pembahasan materi ini, peserta dapat: 
a. Menjelaskan Fungsi Badan Restorasi Gambut 
b. Menjelaskan tahapan restorasi gambut. 
c. Menjelaskan strategi dan pendekatan restorasi. 
d. Menjelaskan Rencana Restorasi  (Pemulihan) 
e. Menguraikan program kerja dan kegiatan pokok 
f. Menguraikan Program Desa Peduli Gambut 

 
 
1.3 Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 

 
1. Fungsi Badan Restorasi Gambut 
2. Tahapan Restorasi Gambut 
3. Strategi dan Pendekatan Restorasi 

3.1 Pemetaan KHG 
3.2 Restorasi & Penetapan Zona 
3.3 Prioritas Restorasi 
3.4 Penyusunan Rencana Restorasi 
3.5 Implementasi Tindakan Restorasi 
3.6 Monitoring dan Evaluasi 

4. Rencana Restorasi (Pemulihan) 
5. Program Kerja dan Kegiatan Pokok 
6. Program Desa Peduli Gambut 

6.1 Konsep dan Pendekatan Desa Peduli Gambut 
6.2 Prinsip, Sasaran dan Strategi 
6.3 Kondisi Desa-Desa Gambut 
6.4 Kegiatan-kegiatan Desa Peduli Gambut (termasuk 

Kegiatan Prioritas, target dan Tahapan Kerja) 
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yang berharga, habitat unik tempat tinggal spesies langka dan 
dilindungi seperti Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, dan 
Orang Utan. Pengembangan perkebunan ini menjadi pemicu 
utama, yang menyebabkan jumlah beberapa spesies 
berkurang.  
 
Untuk menghasilkan bubur kayu dari akasia; kebun sawit dan 
tanaman non-asli lainnya; air di gambut harus dikeringkan 
hingga kedalaman 70 cm dengan cara membangun kanal. 
Tergantung pada kerapatan massal, topografi, dan musim, 
kanal-kanal ini bisa mengakibatkan efek kekeringan hingga 
sejauh 2 km bagi lahan dan hutan di sekitarnya. Selanjutnya, 
gambut kering rentan terbakar, dan kebun akasia dan sawit 
menyediakan bahan bakar bagi terjadinya kebakaran luar 
biasa seperti terjadi pada tahun 2015 di Sumatera dan 
Kalimantan yang berdampak besar bagi kesehatan manusia. Di 
musim hujan, perkebunan akasia di atas gambut yang 
dikeringkan juga mengakibatkan banjir, karena menurunnya 
permukaan tanah. Setelah dikeringkan, gambut teroksidasi, 
melepaskan karbon dalam bentuk CO2 ke atmosfer.  
 
Modul ini akan membantu Fasilitator atau Nara Sumber untuk 
lebih memberikan pemahaman kepada peserta tentang 
Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. 
 

1.2 Tujuan Pembelajaran 
 
1. Tujuan Umum  

Secara umum mengikuti setelah materi ini, peserta 
mampu memahami kebijakan perlindungan dan 
pengelolaan ekosistem gambut. 
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2. Tujuan Khusus 

Pada akhir pembahasan materi ini, peserta dapat: 
a. Menjelaskan Fungsi Badan Restorasi Gambut 
b. Menjelaskan tahapan restorasi gambut. 
c. Menjelaskan strategi dan pendekatan restorasi. 
d. Menjelaskan Rencana Restorasi  (Pemulihan) 
e. Menguraikan program kerja dan kegiatan pokok 
f. Menguraikan Program Desa Peduli Gambut 

 
 
1.3 Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 

 
1. Fungsi Badan Restorasi Gambut 
2. Tahapan Restorasi Gambut 
3. Strategi dan Pendekatan Restorasi 

3.1 Pemetaan KHG 
3.2 Restorasi & Penetapan Zona 
3.3 Prioritas Restorasi 
3.4 Penyusunan Rencana Restorasi 
3.5 Implementasi Tindakan Restorasi 
3.6 Monitoring dan Evaluasi 

4. Rencana Restorasi (Pemulihan) 
5. Program Kerja dan Kegiatan Pokok 
6. Program Desa Peduli Gambut 

6.1 Konsep dan Pendekatan Desa Peduli Gambut 
6.2 Prinsip, Sasaran dan Strategi 
6.3 Kondisi Desa-Desa Gambut 
6.4 Kegiatan-kegiatan Desa Peduli Gambut (termasuk 

Kegiatan Prioritas, target dan Tahapan Kerja) 
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1.4 Metode 

Ceramah dan Tanya Jawab, sharing, testimoni dan Pemutaran 
Video. 

1.5 Media Dan Alat Bantu Belajar 
 

Laptop; LCD; Bahan Tayang, Film yang sesuai. 
 
 

1.6 Langkah – Langkah Pembelajaran 
 
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 
2 jam (Teori 2 jam) @ 60 menit. Untuk mempermudah proses 
pembelajaran dan meningkatkan partisipasi seluruh peserta, 
dilakukan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

Langkah – 1 Pengkondisian 

 Moderator/Fasilitator menyampaikan salam pembuka 
dan melakukan dinamika kelompok untuk merawat 
antusiasme peserta, misalnya dengan yel-yel atau game 
sederhana. Perkenalkan diri jika belum kenal 
sebelumnya, termasuk memperkenalkan Nara Sumber. 

 Jelaskan Materi, Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan, 
Tujuan, Metode dan Waktu yang akan digunakan dalam 
sesi ini. 

 Beri kesempatan Nara Sumber untuk memaparkan 
materinya. Pastikan bahwa materi akan tersampaikan 
hingga tentang Program Desa Peduli Gambut. 
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Langkah – 2 Pembahasan Materi/Pokok Bahasan 

1. Nara Sumber – 1 Restorasi Gambut (1 jam dan 30 
menit) 

 Nara Sumber memaparkan materinya berdasarkan 
power point tentang: 
1) Badan Restorasi Gambut 

2) Tahapan Restorasi Gambut 
3) Strategi dan Pendekatan Restorasi yang 

mencakup: 

- Pemetaan KHG 
- Restorasi & Penetapan Zona 
- Prioritas Restorasi 

- Penyusunan Rencana Restorasi 
- Implementasi Tindakan Restorasi 
- Monitoring dan Evaluasi 

4) Rencana Restorasi (Pemulihan) dan Program 
Kerja dan Kegiatan Pokok 

 Nara sumber mengembalikan kepada Fasilitator 
untuk memandu klarifikasi dan atau diskusi serta 
sharing (jika memungkinkan). 

 Fasilitator/Moderator memberi kesempatan 
pemateri lain yang berkaitan dengan Program Desa 
Peduli Gambut 
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1.4 Metode 

Ceramah dan Tanya Jawab, sharing, testimoni dan Pemutaran 
Video. 

1.5 Media Dan Alat Bantu Belajar 
 

Laptop; LCD; Bahan Tayang, Film yang sesuai. 
 
 

1.6 Langkah – Langkah Pembelajaran 
 
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 
2 jam (Teori 2 jam) @ 60 menit. Untuk mempermudah proses 
pembelajaran dan meningkatkan partisipasi seluruh peserta, 
dilakukan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

Langkah – 1 Pengkondisian 

 Moderator/Fasilitator menyampaikan salam pembuka 
dan melakukan dinamika kelompok untuk merawat 
antusiasme peserta, misalnya dengan yel-yel atau game 
sederhana. Perkenalkan diri jika belum kenal 
sebelumnya, termasuk memperkenalkan Nara Sumber. 

 Jelaskan Materi, Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan, 
Tujuan, Metode dan Waktu yang akan digunakan dalam 
sesi ini. 

 Beri kesempatan Nara Sumber untuk memaparkan 
materinya. Pastikan bahwa materi akan tersampaikan 
hingga tentang Program Desa Peduli Gambut. 
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Langkah – 2 Pembahasan Materi/Pokok Bahasan 

1. Nara Sumber – 1 Restorasi Gambut (1 jam dan 30 
menit) 

 Nara Sumber memaparkan materinya berdasarkan 
power point tentang: 
1) Badan Restorasi Gambut 

2) Tahapan Restorasi Gambut 
3) Strategi dan Pendekatan Restorasi yang 

mencakup: 

- Pemetaan KHG 
- Restorasi & Penetapan Zona 
- Prioritas Restorasi 

- Penyusunan Rencana Restorasi 
- Implementasi Tindakan Restorasi 
- Monitoring dan Evaluasi 

4) Rencana Restorasi (Pemulihan) dan Program 
Kerja dan Kegiatan Pokok 

 Nara sumber mengembalikan kepada Fasilitator 
untuk memandu klarifikasi dan atau diskusi serta 
sharing (jika memungkinkan). 

 Fasilitator/Moderator memberi kesempatan 
pemateri lain yang berkaitan dengan Program Desa 
Peduli Gambut 
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2. Nara Sumber – 2 Program Desa Peduli Gambut (30 
menit) 
 Nara sumber memaparkan materi seputar Program 

Desa Peduli Gambut. Ruang lingkup Presentasi 
meliputi: 
1) Konsep dan Pendekatan Desa Peduli Gambut 

2) Prinsip, Sasaran dan Strategi 
3) Kondisi Desa-Desa Gambut 
4) Kegiatan-kegiatan Desa Peduli Gambut 

(termasuk Kegiatan Prioritas, target dan 
Tahapan Kerja) 

 Nara Sumber memberi kesempatan peserta untuk 
menanyakan hal-hal yang perlu mendapatkan 
penjelasan. 

 Fasilitator/moderator menjelaskan bahwa materi 
detail tentang Restorasi Gambut dan Desa Peduli 
Gambut akan dibahas dan didiskusikan pada Materi 
Inti (MI) selanjutnya setelah pemaparan Materi 
Dasar–3. 
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Langkah – 3 Rangkuman dan Penutup 
 Sebagai penutup berikan rangkuman tentang apa yang 

sudah dibahas, jika memungkinkan putarkan video 
sebagai rangkuman dalam restorasi dan pengelolaan 
lahan gambut. 

 Untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran 
pada materi ini, ajukan pertanyaan kepada beberapa 
orang peserta: 

1) “Jelaskan fungsi Badan Restorasi Gambut!” 

2) “Jelaskan tahapan restorasi gambut!”  
3) “Uraikan strategi dan pendekatan resorasi!” 
4) “Uraikan program kerja dan kegiatan pokok 

restorasi gambut!” 
5) “Uraikan Konsep dan Pendekatan Program Desa 

Peduli Gambut!” 

6) “Sebutkan Prinsip, Sasaran dan Strategi Program 
Desa Peduli Gambut!” 

 Berikan salam penutup. 
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2. Nara Sumber – 2 Program Desa Peduli Gambut (30 
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1.7 Uraian Materi 

Bahan paparan   
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1.7 Uraian Materi 

Bahan paparan   
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BAB II 

Materi Dasar–2    
Kebijakan dan Program 
Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa di Areal Gambut 
 
2.1 Deskripsi Singkat 
 
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membuka 
ruang lebar untuk mendorong keterlibatan desa dan 
masyarakat dalam upaya restorasi gambut sesuai dengan 
kedudukan, kewenangan, dan sumber daya fiskal yang dimiliki. 
Salah satu pintu masuk yang tepat untuk mendorong 
perencanaan pengelolaan gambut oleh desa-desa yang ada 
dalam satu bentang alam Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) 
adalah melalui pembentukan kawasan perdesaan gambut. 

Program Desa Peduli Gambut (DPG) yang diinisiasi oleh Badan 
Restorasi Gambut (BRG) menetapkan sasaran untuk 
meningkatkan kesejahteraan, melindungi dan mencegah 
kerusakan ekosistem gambut, dan menciptakan desa bebas 
bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Program ini 
memiliki beragam kegiatan fasilitasi yaitu meliputi 
pembentukan kawasan perdesaan, perencanaan tata ruang 
desa dan kawasan perdesaan, identifikasi dan resolusi konflik, 
pengakuan dan legalisasi hak dan akses, kelembagaan 
pengelola hidrologi dan lahan, kerja sama antar desa, 
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BAB II 

Materi Dasar–2    
Kebijakan dan Program 
Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa di Areal Gambut 
 
2.1 Deskripsi Singkat 
 
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membuka 
ruang lebar untuk mendorong keterlibatan desa dan 
masyarakat dalam upaya restorasi gambut sesuai dengan 
kedudukan, kewenangan, dan sumber daya fiskal yang dimiliki. 
Salah satu pintu masuk yang tepat untuk mendorong 
perencanaan pengelolaan gambut oleh desa-desa yang ada 
dalam satu bentang alam Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) 
adalah melalui pembentukan kawasan perdesaan gambut. 

Program Desa Peduli Gambut (DPG) yang diinisiasi oleh Badan 
Restorasi Gambut (BRG) menetapkan sasaran untuk 
meningkatkan kesejahteraan, melindungi dan mencegah 
kerusakan ekosistem gambut, dan menciptakan desa bebas 
bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Program ini 
memiliki beragam kegiatan fasilitasi yaitu meliputi 
pembentukan kawasan perdesaan, perencanaan tata ruang 
desa dan kawasan perdesaan, identifikasi dan resolusi konflik, 
pengakuan dan legalisasi hak dan akses, kelembagaan 
pengelola hidrologi dan lahan, kerja sama antar desa, 
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pemberdayaan ekonomi, penguatan pengetahuan lokal dan 
kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana 
kebakaran. 

Dalam konteks penyelenggaraan desa, program DPG dapat 
diintegrasikan dalam empat bidang utama yaitu 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat 
secara simultan. Artinya DPG harus menjadi bagian dari 
kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan 
penganggaran desa secara partisipatif. Juga dalam aspek 
kebijakan strategis dilindungi oleh peraturan desa, paling tidak 
untuk aspek penataan ruang, batas desa, dan kelembagaan 
ekonomi. 

Pemberdayaan ekonomi desa-desa yang memiliki ikatan kerja 
sama dalam satu kawasan hidrologi gambut tersebut harus 
didukung dengan kelembagaan yang kuat dan efektif dalam 
wadah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) maupun Badan 
Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama). Rintisan, 
pengembangan dan penguatan BUM Desa dan BUM Desa 
Bersama hanya dapat dilakukan melalui proses yang tepat 
yaitu mulai tahap analisis dan klasifikasi potensi ekonomi, 
pemetaan aktor kunci, analisis kebijakan, pengembangan 
panduan yang mudah dipergunakan, identifikasi kebutuhan 
peningkatan kapasitas, dan analisis adaptasi serta mitigasi 
resiko secara akurat. 

Pengembangan dan penguatan BUM Desa dan BUM Desa 
Bersama berbasis gambut dalam kerangka program Desa 
Peduli Gambut akan dapat berkontribusi signifikasi terhadap 
perubahan status 1.205 desa tertinggal dan sangat tertinggal 
menjadi desa berkembang, atau sama dengan berkontribusi 
terhadap pencapaian kurang lebih 24,1 persen target nasional. 
Modul ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada 
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para fasilitator desa tentang kebijakan dan program 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khsusnya di 
areal gambut. 

 
2.2 Tujuan Pembelajaran 
 
1. Tujuan Umum  

Secara umum setelah mengikuti materi ini, peserta 
mampu memahami kebijakan dan program pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat desa di areal gambut. 
 

2. Tujuan Khusus  
Pada akhir pembahasan materi ini, peserta dapat: 
a. Menjelaskan pendekatan pembangunan desa dan 

kawasan perdesaan 
b. Menjelaskan sasaran prioritas pembangunan desa 

dan kawasan perdesaan. 
c. Menyebutkan arah kebijakan pembanguan desa 
d. Menjelaskan bentuk-bentuk pembangunan kawasan 

perdesaan 
e. Menjelaskan berbagai kegiatan prioritas 

pembangunan desa dan Kawasan Perdesaan 
 

2.3 Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 
1. Pendekatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. 
2. Sasaran Prioritas Pembangunan Desa dan Kawasan 

Perdesaan 
3. Pembangunan Desa 

3.1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Desa 
3.2 Mewujudkan Pemerataan melalui Percepatan 

Pembangunan Desa 
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pemberdayaan ekonomi, penguatan pengetahuan lokal dan 
kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana 
kebakaran. 

Dalam konteks penyelenggaraan desa, program DPG dapat 
diintegrasikan dalam empat bidang utama yaitu 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat 
secara simultan. Artinya DPG harus menjadi bagian dari 
kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan 
penganggaran desa secara partisipatif. Juga dalam aspek 
kebijakan strategis dilindungi oleh peraturan desa, paling tidak 
untuk aspek penataan ruang, batas desa, dan kelembagaan 
ekonomi. 

Pemberdayaan ekonomi desa-desa yang memiliki ikatan kerja 
sama dalam satu kawasan hidrologi gambut tersebut harus 
didukung dengan kelembagaan yang kuat dan efektif dalam 
wadah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) maupun Badan 
Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama). Rintisan, 
pengembangan dan penguatan BUM Desa dan BUM Desa 
Bersama hanya dapat dilakukan melalui proses yang tepat 
yaitu mulai tahap analisis dan klasifikasi potensi ekonomi, 
pemetaan aktor kunci, analisis kebijakan, pengembangan 
panduan yang mudah dipergunakan, identifikasi kebutuhan 
peningkatan kapasitas, dan analisis adaptasi serta mitigasi 
resiko secara akurat. 

Pengembangan dan penguatan BUM Desa dan BUM Desa 
Bersama berbasis gambut dalam kerangka program Desa 
Peduli Gambut akan dapat berkontribusi signifikasi terhadap 
perubahan status 1.205 desa tertinggal dan sangat tertinggal 
menjadi desa berkembang, atau sama dengan berkontribusi 
terhadap pencapaian kurang lebih 24,1 persen target nasional. 
Modul ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

29 

para fasilitator desa tentang kebijakan dan program 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khsusnya di 
areal gambut. 

 
2.2 Tujuan Pembelajaran 
 
1. Tujuan Umum  

Secara umum setelah mengikuti materi ini, peserta 
mampu memahami kebijakan dan program pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat desa di areal gambut. 
 

2. Tujuan Khusus  
Pada akhir pembahasan materi ini, peserta dapat: 
a. Menjelaskan pendekatan pembangunan desa dan 

kawasan perdesaan 
b. Menjelaskan sasaran prioritas pembangunan desa 

dan kawasan perdesaan. 
c. Menyebutkan arah kebijakan pembanguan desa 
d. Menjelaskan bentuk-bentuk pembangunan kawasan 

perdesaan 
e. Menjelaskan berbagai kegiatan prioritas 

pembangunan desa dan Kawasan Perdesaan 
 

2.3 Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 
1. Pendekatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. 
2. Sasaran Prioritas Pembangunan Desa dan Kawasan 

Perdesaan 
3. Pembangunan Desa 

3.1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Desa 
3.2 Mewujudkan Pemerataan melalui Percepatan 

Pembangunan Desa 
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3.3 Kedaulatan Desa 
4. Pembangunan Kawasan Perdesaan 

4.1 Kawasan Perdesaan 
4.2 Kerangka Kebijakan Pembangunan Kawasan 

Perdesaan 
4.3 Posisi Strategis Kawasan Perdesaan 
4.4 Peta Identifikasi Potensi Kawasan Perdesaan 
4.5 Promosi Kawasan Perdesaan 

5. Kegiatan Prioritas  
 
 
2.4 Metode 

Ceramah dan Tanya Jawab, sharing, dan testimoni. 

2.5 Media Dan Alat Bantu Belajar 
 

Laptop; LCD; Bahan Tayang. 
 
 

2.6 Langkah – Langkah Pembelajaran 
 

Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 
1 jam (Teori 1 jam) @ 60 menit. Untuk mempermudah proses 
pembelajaran dan meningkatkan partisipasi seluruh peserta, 
dilakukan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 
 
Langkah – 1 Pengkondisian 

 Moderator/Fasilitator menyampaikan salam pembuka 
dan melakukan dinamika kelompok untuk merawat 
antusiasme peserta, misalnya dengan yel-yel atau game 
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sederhana. Perkenalkan diri jika belum kenal 
sebelumnya, termasuk memperkenalkan Nara Sumber. 

 Jelaskan Materi, Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan, 
Tujuan, Metode dan Waktu yang akan digunakan dalam 
sesi ini. Jelaskan bahwa materi sebelumnya tentang 
kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem 
gambut akan sangat berkaitan dengan materi ini 
terutama dalam konteks pembangunan desa dan 
kawasan perdesaan. Untuk itu sampaikan bahwa peserta 
harus betul-betul memperhatikan dan mengaitkan 
dengan materi sebelumnya. 

 Beri kesempatan Nara Sumber untuk memaparkan 
materinya. Pastikan bahwa materi akan tersampaikan, 
termasuk membagi waktu untuk nara sumber lain jika 
materi ini diberikan melalui panel. 

Langkah – 2 Pembahasan Materi/Pokok Bahasan 
 Nara Sumber memaparkan materinya berdasarkan 

power point tentang: 

1. Pendekatan Pembangunan Desa dan Kawasan 
Perdesaan. 

2. Sasaran Prioritas Pembangunan Desa dan Kawasan 
Perdesaan 

3. Pembangunan Desa yang berkaitan dengan Arah 
dan Kebijakan Pembangunan Desa, Mewujudkan 
Pemerataan melalui Percepatan Pembangunan 
Desa, dan Kedaulatan Desa. 

4. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berkaitan 
dengan Kawasan Perdesaan, Kerangka Kebijakan 
Pembangunan Kawasan Perdesaan, Posisi Strategis 
Kawasan Perdesaan, Peta Identifikasi Potensi 
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Kawasan Perdesaan dan Promosi Kawasan 
Perdesaan 

5. Kegiatan Prioritas  
 Nara sumber mengembalikan kepada Fasilitator untuk 

memandu klarifikasi dan atau diskusi serta sharing (jika 
memungkinkan). 

 Fasilitator/Moderator memberi kesempatan pemateri 
lain yang berkaitan dengan Program Desa Peduli 
Gambut 

 Jika ada pertanyaan, nara sumber memberi 
kesempatan peserta lain untuk menjawab kemudian 
dilengkapi nara sumber (jika diperlukan). 

 
Langkah – 3 Rangkuman dan Penutup 
 Sebagai penutup berikan rangkuman tentang apa yang 

sudah dibahas, jika memungkinkan putarkan video 
sebagai rangkuman dalam restorasi dan pengelolaan 
lahan gambut. 

 Untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran 
pada materi ini, ajukan pertanyaan kepada beberapa 
orang peserta: 

1. “Jelaskan pendekatan pembangunan desa dan 
kawasan perdesaan!” 

2. “Sebutkan arah kebijakan pembangunan desa!”  

3. “Jelaskan bentuk-bentuk pembangunan kawasan 
perdesaan!” 

4. “Jelaskan kegiatan prioritas pembangunan desa dan 
kawasan perdesaan!” 

 Berikan salam penutup. 
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2.7 Uraian Materi 

Bahan paparan   
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2.7 Uraian Materi 
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BAB III 

Materi Dasar–3    
Kebijakan dan Program Perhutanan 
Sosial di Areal Gambut 
 
3.1 Deskripsi Singkat 
 
Merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional tahun 2015-2019, Perhutanan Sosial dan Reforma 
Agraria merupakan Program Prioritas Pemerintah. Cita-cita 
perluasan Perhutanan Sosial ditargetkan mencapai 12,7 juta 
hektar. Sementara, Program Reforma Agraria menargetkan 9 
juta hektar Tanah Objek Reforma Agraria ditetapkan untuk 
program legalisasi aset maupun redistribusi tanah. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016 
Tentang Perhutanan Sosial, ragam kegiatan perhutanan sosial 
adalah: 

 Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan kemasyarakatan 
adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya 
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. 

 Hutan Tanaman Rakyat (HTR). HTR adalah hutan tanaman 
pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok 
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masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas 
hutan produksi dengan menerapkan silvikultur yang 
sesuai tapaknya dalam rangka menjamin kelestarian 
sumber daya hutan. 

 Kemitraan Kehutanan. Kemitraan kehutanan adalah kerja 
sama antara masyarakat setempat dengan pengelola 
hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa 
hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, pemegang izin 
usaha industri primer hasil hutan. 

 Hutan Adat. Hutan Adat hutan hak yang berada dalam 
wilayah masyarakat hukum adat. 

 Hutan Desa (HD). Hutan Desa adalah hutan Negara yang 
dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteran 
desa. 

Hak Pengusahaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha 
Pemanfatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 
Rakyat (IUPHHK-HTR) diberikan pada kawasan hutan 
lindung, hutan produksi yang tidak dibebani izin dan 
wilayah tertentu dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan 
(KPH). Persyaratan permohonan izinnya dapat dibagi 
menjadi syarat umum dan syarat khusus. Syarat 
umumnya adalah sebagai berikut: 

1) Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Desa (HPHD), Izin 
Usaha Pemanfatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 
Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) mengacu pada Peta 
Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS) 
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2) Dapat berada dalam satu kesatuan lanskap (bentang 
alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem, dan 
diutamakan berada dalam PIAPS. 

3) Permohonan di luar PIAPS, tetap dapat diajukan 
kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
dan menjadi Revisi PIAPS. 

4) Pada KPH yang telah memiliki Rencana Pengelolaan 
Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan sudah 
beroperasional mengacu pada RPHJP 

5) Diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, kegiatan 
restorasi gambut, dan/ atau restorasi ekosistem. 

Hutan desa dapat juga dimohonkan kepada Gubernur apabila 
perhutanan sosial telah dimasukkan dalam Rencana 
Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) di Provinsi 
tersebut. Tahapannya kurang lebih sama. Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan mendapatkan informasi menyangkut 
permohonan. Sementara verifikasi syarat administratif dan 
teknis dilakukan oleh Kepada Dinas dengan difasilitasi oleh 
Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS). 
 
Modul ini akan memberi pemahaman kepada fasilitator desa 
tentang kebijakan dan program Perhutanan Sosial khususnya 
di areal gambut. 
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masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas 
hutan produksi dengan menerapkan silvikultur yang 
sesuai tapaknya dalam rangka menjamin kelestarian 
sumber daya hutan. 

 Kemitraan Kehutanan. Kemitraan kehutanan adalah kerja 
sama antara masyarakat setempat dengan pengelola 
hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa 
hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, pemegang izin 
usaha industri primer hasil hutan. 

 Hutan Adat. Hutan Adat hutan hak yang berada dalam 
wilayah masyarakat hukum adat. 

 Hutan Desa (HD). Hutan Desa adalah hutan Negara yang 
dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteran 
desa. 

Hak Pengusahaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha 
Pemanfatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 
Rakyat (IUPHHK-HTR) diberikan pada kawasan hutan 
lindung, hutan produksi yang tidak dibebani izin dan 
wilayah tertentu dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan 
(KPH). Persyaratan permohonan izinnya dapat dibagi 
menjadi syarat umum dan syarat khusus. Syarat 
umumnya adalah sebagai berikut: 

1) Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Desa (HPHD), Izin 
Usaha Pemanfatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 
Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) mengacu pada Peta 
Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS) 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

49 

2) Dapat berada dalam satu kesatuan lanskap (bentang 
alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem, dan 
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di areal gambut. 
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3.2 Tujuan Pembelajaran 
 
1. Tujuan Umum  

Secara umum setelah mengikuti materi ini, peserta 
mampu memahami kebijakan dan program perhutanan 
social di areal gambut. 
 

2. Tujuan Khusus  
Pada akhir pembahasan materi ini, peserta dapat: 
a. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup 

perhutanan social 
b. Menjelaskan skema perhutanan social 
c. Menjelaskan strategi percepatan perhutanan sosial 
d. Menguraikan alur proses legalisasi perhutanan sosial 

 

3.3 Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 
1. Pengertian dan Ruang Lingkup 
2. Skema Perhutanan Sosial 

2.1. Batasan/Definisi 
2.2. Tujuan 
2.3. Legalitas 
2.4. Pemberi ijin 
2.5. Masa berlaku 
2.6. Prinsip 
2.7. Areal Kerja 

3. Strategi Percepatan 
4. Alur Proses Legalisasi Perhutanan Sosial 
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3.4 Metode 

Ceramah dan Tanya Jawab. 

3.5 Media Dan Alat Bantu Belajar 
 

Laptop; LCD; Bahan Tayang. 

 
3.6 Langkah – Langkah Pembelajaran 
 

Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 
1 jam (Teori 1 jam) @ 60 menit. Untuk mempermudah proses 
pembelajaran dan meningkatkan partisipasi seluruh peserta, 
dilakukan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 
 

Langkah – 1 Pengkondisian 

 Moderator/Fasilitator menyampaikan salam pembuka 
dan melakukan dinamika kelompok sesuai kebutuhan. 
Perkenalkan Nara Sumber jika belum kenal sebelumnya. 

 Lakukan review tentang materi sebelumnya dengan 
menanyakan “apa yang sudah dipelajari dari materi 
dasar sebelumnya?”. Catat jawaban peserta pada kertas 
plano/flipchart.  

 Jelaskan Materi, Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan, 
Tujuan, Metode dan Waktu yang akan digunakan dalam 
sesi ini dan sampaikan dimana kaitan antara materi 
sebelumnya dengan materi dasar – 3 ini. 
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3.2 Tujuan Pembelajaran 
 
1. Tujuan Umum  

Secara umum setelah mengikuti materi ini, peserta 
mampu memahami kebijakan dan program perhutanan 
social di areal gambut. 
 

2. Tujuan Khusus  
Pada akhir pembahasan materi ini, peserta dapat: 
a. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup 

perhutanan social 
b. Menjelaskan skema perhutanan social 
c. Menjelaskan strategi percepatan perhutanan sosial 
d. Menguraikan alur proses legalisasi perhutanan sosial 

 

3.3 Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 
1. Pengertian dan Ruang Lingkup 
2. Skema Perhutanan Sosial 

2.1. Batasan/Definisi 
2.2. Tujuan 
2.3. Legalitas 
2.4. Pemberi ijin 
2.5. Masa berlaku 
2.6. Prinsip 
2.7. Areal Kerja 

3. Strategi Percepatan 
4. Alur Proses Legalisasi Perhutanan Sosial 
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3.4 Metode 
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3.5 Media Dan Alat Bantu Belajar 
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 Beri kesempatan Nara Sumber untuk memaparkan 
materinya. Pastikan bahwa materi akan tersampaikan, 
termasuk membagi waktu untuk nara sumber lain jika 
materi ini diberikan melalui panel. 
 

Langkah – 2 Pembahasan Materi/Pokok Bahasan 
 Nara Sumber memaparkan materinya berdasarkan 

power point tentang: 
1. Pengertian dan Ruang Lingkup perhutanan social 
2. Skema Perhutanan Sosial yang berkaitan dengan 

Batasan/Definisi, Tujuan, Legalitas, Pemberi ijin, 
Masa berlaku, Prinsip dan Areal Kerja 

3. Strategi Percepatan 
4. Alur Proses Legalisasi Perhutanan Sosial 

 Nara sumber memaparkan materi disertai dengan 
contoh-contoh nyata lapangan termasuk yang 
berkaitan dengan areal gambut. 

 Fasilitator/Moderator memberi kesempatan peserta 
untuk diskusi, sharing atau memberikan pendapat. 

 Fasilitator/Moderator memberi kesempatan peserta 
lain untuk menjawab pertanyaan peserta lainnya, 
kemudian memberikan kesempatan Nara sumber 
untuk menambahkan jawaban (sepanjang diperlukan). 
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Langkah – 3 Rangkuman dan Penutup 

 Sebagai penutup berikan rangkuman tentang apa yang 
sudah dibahas, jika memungkinkan putarkan video 
sebagai rangkuman dalam restorasi dan pengelolaan 
lahan gambut. 

 Untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran 
pada materi ini, ajukan pertanyaan kepada beberapa 
orang peserta: 

1. “Jelaskan pengertian dan ruang lingkup perhutanan 
social!” 

2. “Jelaskan skema Perhutanan Sosial!”  
3. “Jelaskan strategi percepatan Perhutanan Sosial!” 
4. “Uraikan alur proses legalisasi Perhutanan Sosial  

 Berikan salam penutup. Jelaskan bahwa materi 
selanjutnya berupa Materi Inti, akan lebih banyak 
menggunakan metode diskusi, simulasi dan role play 
untuk pendalaman tentang materi restorasi gambut dan 
peran Fasilitator Desa di dalamnya. 
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3.7 Uraian Materi 

Bahan paparan   
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3.7 Uraian Materi 

Bahan paparan   
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BAB IV 

Materi Inti–1   
Restorasi dan Pengelolaan Gambut   
 
4.1 Deskripsi Singkat 
 
Lahan gambut merupakan salah satu tipe ekosistem lahan 
basah yang banyak terdapat di Indonesia. Hutan rawa gambut 
merupakan komponen penting lahan basah dunia dan 
merupakan jenis lahan basah utama di Asia Tenggara - yang 
memiliki lebih dari 60% lahan gambut tropis di dunia. Hutan 
rawa gambut juga terdapat di Afrika Barat dan Amerika Latin. 
Hutan gambut adalah habitat unik untuk berbagai jenis flora 
dan fauna, penyimpan karbon yang sangat besar dan pengatur 
tata kelola air (hidrologi). 
 
Hutan dan gambut Indonesia berperan penting dalam 
menjaga keseimbangan lingkungan, terutama perannya dalam 
perubahan iklim. Sebanyak kurang lebih 50 miliar ton karbon 
tersimpan di rawa-rawa gambut Indonesia-setara dengan 
emisi bahan bakar fosil global selama 8 tahun. Untuk itu 
sangat penting untuk mempertahankan karbon tersebut 
berada di dalam tanah,  Hutan rawa membentuk lapisan 
gambut setelah ratusan tahun dari sisa-sisa bahan organik 
tanaman akibat kondisi air yang tergenang. Selama 30 tahun, 
perkebunan sawit dan akasia (untuk bubur kertas dan kertas 
dikembangkan dengan mengeringkan hutan rawa gambut 
yang berharga, habitat unik tempat tinggal spesies langka dan 
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dilindungi seperti Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, dan 
Orang Utan. Pengembangan perkebunan ini menjadi pemicu 
utama, yang menyebabkan jumlah beberapa spesies 
berkurang.  
 
Untuk menghasilkan bubur kayu dari akasia; kebun sawit dan 
tanaman non-asli lainnya; air di gambut harus dikeringkan 
hingga kedalaman 70 cm dengan cara membangun kanal. 
Tergantung pada kerapatan massal, topografi, dan musim, 
kanal- kanal ini bisa mengakibatkan efek kekeringan hingga 
sejauh 2 km bagi lahan dan hutan di sekitarnya. Selanjutnya, 
gambut kering rentan terbakar, dan kebun akasia dan sawit 
menyediakan bahan bakar bagi terjadinya kebakaran luar 
biasa seperti terjadi pada tahun 2015 di Sumatera dan 
Kalimantan yang berdampak besar bagi kesehatan manusia. 
 
Di musim hujan, perkebunan akasia di atas gambut yang 
dikeringkan juga mengakibatkan banjir, karena menurunnya 
permukaan tanah. Setelah dikeringkan, gambut teroksidasi, 
melepaskan karbon dalam bentuk CO2  (karbondioksida) ke 
atmosfer.  
 
Modul ini akan membantu Fasilitator atau Nara Sumber untuk 
lebih memberikan pemahaman kepada peserta tentang 
restorasi dan pengelolaan gambut secara tepat sebagai 
kelanjutan dari materi dasar tentang Kebijakan Perlindungan 
dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. 
 

 
4.2 Tujuan Pembelajaran 
 
1. Tujuan Umum  

Secara umum dari pelatihan ini diharapkan peserta 
mampu memahami program restorasi & pengelolaan 
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ekosistem gambut yang baik dan benar sesuai kaidah-
kaidah keberlanjutan dan kebijakan Pemerintah. 

2. Tujuan Khusus  
Pada akhir pembahasan materi ini, peserta dapat: 

a. Menjelaskan tentang ekosistem gambut (definisi, 
tipe/jenis, sebaran dan luas, nilai dan manfaat, 
permasalahan). 

b. Menjelaskan kegiatan-kegiatan terkait Restorasi 
Gambut, termasuk peran masyarakat dalam 
kegiatan R1 dan R2; alternative mata pencaharian 
dan pendekatan/penerapannya. 

c. Menjelaskan berbagai metode dan teknik untuk 
meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar lahan 
gambut. 
 
 

4.3 Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 
1. Ekosistem Gambut 

1.1. Pengertian/Definisi: dalam bagian ini akan 
dibahas berbagai definisi dari gambut tropis 
baik dari sisi ilmiah maupun menurut 
kebijakan yang berlaku. 

1.2. Tipe/Jenis: dalam bagian ini akan disajikan 
tipe tipe gambut berdasarkan karakteristik 
nya dan sifat-sifatnya masing-masing, juga 
akan disinggung mengenai bagaimana 
gambut terbentuk, sifat kimia-fisik dan 
kesuburan serta kematangan gambut. 

1.3. Sebaran dan Luas : dalam bagian ini akan 
disajikan statistik terkait luas lahan gambut 
dan persebarannya di Indonesia di berbagai 
pulau utama 
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1.4. Nilai & Manfaat: dalam bagian ini akan 

disajikan dijelaskan tentang nilai dan manfaat 
gambut, di antaranya pengatur hidrologi, 
penyimpan air tawar, nilai keanekaragaman 
hayati. 

1.5. Permasalahan dan Tantangan: dalam bagian 
ini akan diberikan contoh-contoh kegiatan 
atau perlakuan yang tidak ramah lingkungan 
sehingga mengancam keberadaan ekosistem 
gambut. 

2. Restorasi dan Pengelolaan Gambut bersama 
Masyarakat 
2.1. Definisi Restorasi Gambut 
2.2. Pentingnya restorasi gambut 
2.3. Kegiatan restorasi gambut yang dilakukan 

BRG; 
a. Pembasahan (Jenis-jenis kegiatan 

Rewetting) 
b. Peningkatan  Ekonomi dan (Revitalisation) 
c. Penanaman kembali  (Revegetation) 

2.4. Pengelolaan Gambut Berkelanjutan 
a. Metode–metode yang dapat digunakan 

untuk melakukan pengelolaan gambut  
b. Teknik Pembasahan (Jenis-jenis sekat 

kanal, Sumur Bor, embung dll) 
c. Metode dan Teknik Penanaman kembali, 

(tanaman yang ramah gambut) 
3. Metode dan teknik untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat disekitar lahan Gambut (Kerajinan, 
perikanan dll sesuai potensi desa) 
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4.4 Metode 

Ceramah, Diskusi, Curah pendapat, Studi kasus, Praktik 
lapangan dan Penugasan. 

4.5 Media dan Alat Bantu Belajar 

Laptop; LCD; kertas plano; papan tulis; lembar studi kasus; 
post-it; lembar panduan praktik lapangan. 
 

 
4.6 Langkah – Langkah Pembelajaran 
 

Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 
3 jam (Teori 1 jam dan Praktik/Penugasan 2 jam) @ 60 menit. 
Untuk mempermudah proses pembelajaran dan 
meningkatkan partisipasi seluruh peserta, dilakukan langkah-
langkah pembelajaran sebagai berikut: 

 
Langkah – 1 Pengkondisian 

 Sampaikan salam pembuka dan lakukan dinamika 
kelompok untuk merawat antusiasme peserta, misalnya 
dengan yel-yel atau game sederhana. Perkenalkan diri 
jika belum kenal sebelumnya. 

 Jelaskan Materi, Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan, 
Tujuan, Metode dan Waktu yang akan digunakan dalam 
sesi ini. 

 Mulai dengan curah pendapat untuk mengidentifikasi 
hal-hal yang sudah dipelajari pada Materi Dasar 
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sebelumnya dengan mengajukan “Apa saja yang sudah 
dipelajari pada Materi Dasar tentang Kebijakan 
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut - 
sebelumnya” 

 Minta peserta menuliskan jawabannya pada kartu-kartu 
meta plan. Lakukan klustering untuk jawaban yang sama 
atau mirip. 
 

Langkah – 2 Pembahasan Materi/Pokok Bahasan 

1. Pokok Bahasan-1 Ekosistem Gambut 
 Untuk memastikan pemahaman definisi, tanyakan 

kepada peserta “apa yang dimaksud dengan 
Ekosistem Gambut?”. Catat jawaban di papan tulis/ 
kertas plano. 

 Lanjutkan dengan pertanyaan untuk curah pendapat 
tentang ; 
1) “Sebutkan tipe-tipe Gambut yang Anda 

ketahui?” 
2) “Jelaskan bagaimana proses pembentukan 

gambut?”  
3) “Apa saja nilai dan manfaat gambut?” 
4) “Permasalahan dan tantangan apa saja yang 

umumnya terjadi di areal gambut?” 
 Catat jawaban peserta pada papan tulis/kertas 

plano. 
 Menggunakan hasil curah untuk memperkuat 

hasilnya melalui pemaparan materi dan melakukan 
tanya jawab untuk memastikan tingkat pemahaman 
peserta semakin menguat. 

 Lakukan penegasan dan perkuat jawaban peserta 
dengan memaparkan materi yang berkaitan dengan:  
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4.4 Metode 
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1) Definisi Ekosistem Gambut 
2) Tipe-tipe Gambut dan serta proses 

pembentukannya 
3) Sebaran dan Luas Gambut di Indonesia 
4) Nilai dan Manfaat Gambut 
5) Permasalahan dan Tantangan di Lahan Gambut 

 Beri kesempatan peserta untuk menanyakan hal-hal 
yang masih perlu mendapat penjelasan lebih lanjut 
 

2. Pokok Bahasan-2 Restorasi dan Pengelolaan Gambut 
bersama Masyaraka 
 Berdasarkan hasil curah pendapat dan review 

materi dasar sebelumnya, berikan penjelasan dan 
penegasan terutama yang berkaitan dengan: 
1) Definisi Restorasi Gambut 
2) Pentingnya Restorasi Gambut 
3) Kegiatan Restorasi Gambut yang dilakukan BRG; 
4) Pengelolaan Gambut Berkelanjutan 

 Beri kesempatan peserta untuk menanyakan hal-hal 
yang masih perlu mendapat penjelasan lebih lanjut. 

 Jika memungkinkan lakukan sharing dari peserta 
yang memiliki pengalaman dalam mengelola 
gambut atau pernah melakukan pendampingan 
dalam mengelola gambut. 
 

3. Pokok Bahasan-3 Metode dan teknik untuk 
meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar lahan 
Gambut (Kerajinan, perikanan dll sesuai potensi desa) 
 Lakukan curah pendapat atau sharing pengalaman 

dengan mengajukan pertanyaan: ”Apa saja usaha-
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usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat 
gambut umumnya?”. 

 Berikan penjelasan lanjutan untuk memastikan 
bahwa upaya-upaya meningkatkan ekonomi 
masyarakat harus berbasis pada potensi desa, pasar 
dan kekutan sumberdaya manusia setempat. 

 Lakukan tanya jawab tentang berbagai metode dan 
teknik dalam upaya meningkatkan ekonomi 
masyarakat sekitar lahan gambut  

 
Langkah – 3 Rangkuman dan Penutup 
 Sebagai penutup berikan rangkuman tentang apa yang 

sudah dibahas, jika memungkinkan putarkan video 
sebagai rangkuman dalam restorasi dan pengelolaan 
lahan gambut. 

 Untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran 
pada materi ini, ajukan pertanyaan kepada beberapa 
orang peserta: 

1) “Apa yang dimaksud dengan ekosistem gambut!” 
2) “Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dan jenis 

gambut!”  
3) “Sebutkan dan uraikan tentang nilai dan manfaat 

gambut!” 
4) “Jelaskan permasalahan umum tentang gambut!”. 
5) “Jelaskan kegiatan-kegiatan terkait Restorasi 

Gambut, termasuk peran masyarakat dalam 
kegiatan R1 dan R2; alternative mata pencaharian 
dan pendekatan/penerapannya!”. 

 Berikan salam penutup. 
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4.7 Uraian Materi 

I. Ekosistem Gambut 

1. Definisi Ekosistem Gambut 
Untuk memahami secara menyeluruh tentang lahan 
gambut, ada beberapa definisi utama yang harus 
dipahami terkait dengan gambut. Definisi ini berasal baik 
dari peraturan atau ketetapan pemerintah yang telah 
ada maupun berasal dari definisi yang diakui dikalangan 
para ahli. Biasanya definisi para ahli akan lebih teknis 
daripada definisi yang ada dalam kebijakan pemerintah 
yang utamanya lebih kepada sisi kepraktisan untuk 
diterapkan di lapangan.  
a. Gambut 

Secara subjek, istilah gambut perlu dibedakan 
antara materi gambut itu sendiri dan bentukan 
geomorfologis dan fisiografinya dalam bentang alam 
(landscape) yang umumnya di sebut rawa gambut. 
Kedua bentuk ini harus dipahami sebagai suatu 
kesatuan yang mengikat satu sama lain dan tidak 
dapat dipisahkan. Kegagalan pengelolaan dan 
restorasi biasanya terkait karena hanya fokus di 
lakukan kepada rawa atau materi gambutnya saja, 
bukan sebagai kesatuan.  
Terdapat berbagai definisi mengenai gambut, yang 
umum dipakai di Indonesia. Secara umum semua 
Kementerian/ lembaga  mendifinisikan  gambut 
terbentuk oleh timbunan  bahan organik , yang 
sebagain telah melapuk atau terdekomposisi  dalam 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

75 

lingkungan yang jenuh air, dengan ketebalan bahan 
organik minimal 50 cm. 
 
Bostang Radjaguguk dan Bambang Setiadi tahun 
1991 menyebutkan gambut terdiri atas bahan 
organik yang kondisinya jenuh air, hasil dekomposisi 
dari bahan tanaman yang terjadi secara anaerob.  
USDA,2010,  tanah gambut disebut Histosols (histos 
= tissue = jaringan). Terbentuk dalam keadaan jenuh 
air selama 30 hari atau lebih pada tahun-tahun 
normal, dengan ketebalan secara kumulatif minimal 
40 cm atau 60 cm tergantung dari tingkat 
dekomposisi bahan gambut dan bobot jenisnya.   
Kementerian Kehutanan (2012) mendefinisikan 
“gambut” sebagai sisa bahan organik yang 
terakumulasi  dalam jangka waktu yang Panjang.  
FAO mendefinisikan bahwa gambut adalah material 
organik yang apabila dijenuhkan dalam jangka 
panjang atau dikeringkan secara buatan, akan 
memilik kandungan karbon organik ≥ 18% apabila 
bagian mineralnya mengandung 60% lempung. 
Apabila bagian mineralnya tidak mengandung 
lempung, kandungan karbon organiknya minimum 
sebesar 12%. 
(http://www.fao.org/docrep/x5872e/x5872e07.htm
#5.3.6%20Classifications%20based%20on%20physic
al%20characteristics) 
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Menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2014 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 
Gambut, Gambut di definisikan sebagai berikut  
“Gambut merupakan material organik yang 
terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang 
belum terurai secara sempurna serta terakumulasi 
pada daerah rawa (atau genangan air)”. 
 

b. Rawa, Lahan dan Ekosistem Gambut 
Seperti yang diutarakan di atas, selain materi 
organik, gambut juga berasosiasi secara fisiografis 
dan geomorfologis menjadi rawa gambut, kadang 
sering disebut juga sebagai lahan gambut. Ada 
berbagai definisi terkait lahan gambut, seperti yang 
diutarakan di bawah ini.  
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 
(2012), mendefinisikan “lahan gambut” sebagai 
lahan dengan tanah jenuh air, yang terbentuk dari 
endapan yang berasal dari penumpukan sisa-sisa 
tumbuhan yang sebagian belum melapuk sempurna 
dengan ketebalan  50 cm atau lebih, dan kandungan 
carbon organik (C-organik content)  sekurang-
kurangnya  12% (berdasarkan berat kering).  
 
Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI, 2012) 
menyebutkan kadar abu lahan gambut berkisar 0-
50% dan memiliki kedalaman gambut lebih dari 50 
cm.  
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Badan Standardisasi Nasional -SNI  No.7925:2013 
mendifinisikan lahan gambut adalah Lahan dengan 
tanah jenuh air, terbentuk dari endapan yang 
berasal dari  penumpukan  sisa-sisa (residu) jaringan 
tumbuhan masa lampau yang melapuk dengan 
ketebalan lebih  dari 50 cm.   
 
Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 
mendefinisikan Ekosistem Gambut adalah tatanan 
unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh 
menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam 
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan 
produktivitasnya. Ekosistem Gambut berada di 
dalam Kesatuan Hidrology Gambut/KHG: terletak 
diantara 2 sungai , antara sungai dan laut dan/atau 
pada rawa agar relevan dengan peraturan 
pemerintah yang saat ini sedang berlaku dan agar 
sesuai dengan program restorasi Badan Restorasi 
Gambut, maka disarankan untuk menggunakan 
definisi yang tertera dalam Peraturan Pemerintah 
no 71 tahun 2014 diatas. 
 
 

2. Tipe-tipe Gambut dan serta proses 
pembentukannya 

Pada dasarnya tipe gambut yang ditemukan di Indonesia 
tergolong sebagai gambut tropis. Gambut tropis berbeda 
dengan gambut non tropis dalam bahan dasar 
pembentuknya. Gambut tropis sebagian besar terbentuk 
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dari sisa-sisa tanaman berkayu keras baik berupa batang, 
akar dan daun, sedangkan gambut non tropis umumnya 
terbentuk dari jenis jenis paku dan lumut. Perbedaan 
bahan dasar pembentukan mempengaruhi sifat, 
karakteristik dan fisika-kimia dari gambut tropis. 
Dalam bagian ini akan disajikan tipe tipe gambut 
berdasarkan karakteristik nya dan sifat-sifatnya masing-
masing, juga akan disinggung mengenai  bagaimana 
gambut terbentuk, sifat kimia-fisik dan kesuburan serta 
kematangan gambut. 
a. Proses Pembentukan Gambut 

Proses Pembentukan Gambut bermula dari adanya 
genangan air dalam jangka panjang di daerah rawa, 
danau dangkal atau daerah cekungan yang secara 
berangsur-angsur ditumbuhi oleh tumbuhan air dan 
vegetasi lahan basah.  Akibat berbagai sebab, 
termasuk kematian alami, tumbuhan  yang mati 
melapuk tidak akan terdekomposisi secara 
sempurna karena kondisi air yang an-aerob dimana 
organisme pengurai tidak dapat hidup. Proses ini 
berlangsung terus menerus dalam jangka panjang, 
secara bertahap membentuk lapisan-lapisan 
gambut, sehingga lama lama kelamaan genangan 
tersebut terpenuhi timbunan gambut (dimodifikasi 
dari Agus, F dan I.G.M. Subiksa, 2008). 
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GAMBAR 1. ILUSTRASI PROSES PEMBENTUKAN 
GAMBUT 

 
Sumber: Pantau Gambut, 2017 

 

b. Berdasarkan Kematangan Gambut 
Apabila dilihat dari waktu pelapukannya, kandungan 
serat dan kehalusan serat, Gambut tropis memiliki 
beberapa tipe sebagai berikut:  
 
Fibrik (berwarna coklat). gambut dengan  tingkat 
pelapukan awal (masih muda) dan lebih dari ¾ 
bagian volumenya berupa serat segar (kasar). 
Cirinya, bila gambut diperas dengan telapak tangan 
dalam keadaaan basah, maka kandungan serat yang 
tertinggal di dalam telapak tangan setelah 
pemerasan adalah tiga perempat bagian atau lebih 
(>¾). 
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gambut terbentuk, sifat kimia-fisik dan kesuburan serta 
kematangan gambut. 
a. Proses Pembentukan Gambut 

Proses Pembentukan Gambut bermula dari adanya 
genangan air dalam jangka panjang di daerah rawa, 
danau dangkal atau daerah cekungan yang secara 
berangsur-angsur ditumbuhi oleh tumbuhan air dan 
vegetasi lahan basah.  Akibat berbagai sebab, 
termasuk kematian alami, tumbuhan  yang mati 
melapuk tidak akan terdekomposisi secara 
sempurna karena kondisi air yang an-aerob dimana 
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gambut, sehingga lama lama kelamaan genangan 
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dari Agus, F dan I.G.M. Subiksa, 2008). 
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GAMBAR 1. ILUSTRASI PROSES PEMBENTUKAN 
GAMBUT 

 
Sumber: Pantau Gambut, 2017 

 

b. Berdasarkan Kematangan Gambut 
Apabila dilihat dari waktu pelapukannya, kandungan 
serat dan kehalusan serat, Gambut tropis memiliki 
beberapa tipe sebagai berikut:  
 
Fibrik (berwarna coklat). gambut dengan  tingkat 
pelapukan awal (masih muda) dan lebih dari ¾ 
bagian volumenya berupa serat segar (kasar). 
Cirinya, bila gambut diperas dengan telapak tangan 
dalam keadaaan basah, maka kandungan serat yang 
tertinggal di dalam telapak tangan setelah 
pemerasan adalah tiga perempat bagian atau lebih 
(>¾). 
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Hemik (berwarna coklat tua kehitaman). gambut 
yang mempunyai tingkat pelapukan sedang 
(setengah matang), sebagian bahan telah 
mengalami pelapukan dan sebagian lagi berupa 
serat. Bila diperas dengan telapak tangan dalam 
keadaan basah, gambut agak mudah melewati sela-
sela jari-jari dan kandungan serat yang tertinggal di 
dalam telapak tangan setelah pemerasan adalah 
antara kurang dari tiga perempat sampai 
seperempat bagian atau lebih (≥ ¼ dan <¾). 
 
Saprik (warna gelap kehitaman). gambut yang 
tingkat pelapukannya sudah lanjut (matang). Bila 
diperas, gambut sangat mudah melewati sela jari-
jari dan serat yang tertinggal dalam telapak tangan 
kurang dari seperempat bagian (<¼). 
 

 
c. Karakteristik Gambut 

Secara fisik dan kimia gambut memiliki karakteristik 
seperti berikut: 

 
Kategori Karateristik /Sifat /Perilaku gambut 

Sifat 
Fisik 

Kematangan gambut bervariasi (saprik, hemik, 
fibrik) 
Berat Jenis/ Bulk Density Rendah, tergantung 
kematangan: 
Saprik > 0,2 gr/cc; hemik 0,1-0,2 gr/cc; fibrik < 0,1 
gr/cc 
Atau nilai BD berkisar (0,05 - 0,40 gram/cm3)  
Kapasitas menahan air tinggi, tetapi bila sudah 
kering sulitmenyerap air kembali.  Kadar air saprik 
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<450%, hemik 450 –850%, dan fibrik >850% dari 
bobot kering (atau 90% dari volume) 
Daya hantar air vertikal rendah 
Daya Tumpu Rendah (atau ruang pori tinggi); 
tanaman mudah rebah 
Mengalami penurunan permukaan tanah/ 
subsiden 2 – 8 cm/th 
Di bawah gambut sering terdapat lapisan pasir 
atau pirit 

Sifat 
Kimia 

Kesuburan rendah 
pH rendah 
KTK  tinggi 
Kejenuhan basa rendah 
Ketersediaan unsur hara makro (N, Ca, Mg, K)  
rendah 
Ketersediaan unsur hara mikro (Cu, Mo,  Zn, Mn, 
Fe) rendah 

d. Berdasarkan kedalaman 
Karena proses pembentukan gambut di banyak 
tempat di Indonesia berbeda beda ketebalan lapisan 
penyusun dan basal cekungan relatifnya terhadap 
permukaan air sekitar maka ketebalan gambut di 
Indonesia bervariasi. Gambut berbentuk seperti 
kubah walaupun pada kenyataan bentuk kubahnya 
tidak cembung sempurna seperti dalam gambar, 
akan tetapi akan bervariasi mengikuti kontur 
substrat dasar dan lapisannya. Biasanya bagian 
pinggir gambut akan lebih tipis daripada bagian 
tengah atau puncak kubahnya. Hal ini lah yang 
menimbulkan penggolongan gambut berdasarkan 
kedalaman sebagai berikut: 
 Gambut dangkal (50 – 100 cm),  
 Gambut sedang (10 – 200 cm),  
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 Gambut dalam (200 – 300 cm) 
 Gambut sangat dalam (>300 cm).  
 Lahan bergambut (lapisan gambut 0-50 cm) 

 
3. Sebaran dan Luas Gambut di Indonesia 
Luas lahan gambut yang terdapat di seluruh dunia 
berkisar antara 450 juta ha dan sekitar 12% (atau 54 juta 
ha) berada di kawasan tropika basah terutama di Asia, 
Karibia, Amerika Tengah dan Afrika Selatan. Dari 
kawasan tersebut, Indonesia memiliki kawasan gambut 
tropika terluas, diperkirakan antara 13,5 dan 26,5 Juta 
ha (50% dari luasan gambut tropika); terutama terdapat 
di Sumatera, Kalimantan dan Papua, serta sedikit di 
Halmahera dan Sulawesi (Wahyunto danSuryadiputra, 
2008). 
Luas lahan gambut di Indonesia sangat bervariasi dan 
sebagian besar hamparan gambut tersebut berada di 
dataran rendah dekat pantai. Hasil kajian Wetlands 
International Indonesia (WII) pada beberapa tahun 
menunjukan bahwa luas dan sebaran lahan gambut 
untuk wilayah Kalimantan, Sumatera dan Papua sebesar 
21 juta ha (atau sekitar39% dari total lahan gambut 
tropis di dunia yang luasnya diperkirakan 54 juta ha). 
Sumatra memiliki luas gambut sebesar 7,20 juta ha (WII, 
2003), Kalimantan seluas 5,77 juta ha (WII, 2004) dan 
Papua seluas 7,97 juta ha (WII, 2006) (lihat Tabel 1). 
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Tabel 1. Luas, Sebaran dan Cadangan KarbonLahan 
Gambut Indonesia Berdasarkan Hasil Kajian Wetlands 

International Indonesia 2003, 2004 dan 2006 
 

Nama 
Pulau 

Nama 
Provinsi 

Luas lahan 
gambut (ha) 

Simpanan 
Carbon 

(metrikton C) 

(% area) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Papua (2006) 

1. Papua 5.689.992 2.530,84 71,34 
2. Irian Jaya 

Timur 
1.311.246 773.90 16,44 

3. Irian Jaya 
Barat 

974.217 318.11 12,22 

Total Papua 7.975.455 3.622,84 100.00 
Sumatera (2003) 

1. Lampung 87.567 35,94 1,22 
2. Sumsel 1.420.042 1.470,28 20,65 
3. Jambi 716.839 1.413,19 9,83 
4. Riau 4.043.601 14.605,04 56,19 
5. Bengkulu 63.052 30,53 0,88 
6. Sumbar 210234 422,23 2,92 
7. Sumut 325.295 377,28 4,52 
8. Aceh 274.051 458,86 3,81 

Total Sumatera 7.204.301 18.813,37 100 
Kalimantan (2004) 

 Kalbar 1,729,980.00 3.625,19 29,99 
 Kalteng 3,010,640.00 6.351,52 52,18 
 Kaltim 696,997.00 1.211,91 12,08 
 Kalsel  331,629.00 85,94 5,75 

Total Kalimantan  5,769,246.00 11.274,55 100 
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 Gambut dalam (200 – 300 cm) 
 Gambut sangat dalam (>300 cm).  
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Tabel 1. Luas, Sebaran dan Cadangan KarbonLahan 
Gambut Indonesia Berdasarkan Hasil Kajian Wetlands 

International Indonesia 2003, 2004 dan 2006 
 

Nama 
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Nama 
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Luas lahan 
gambut (ha) 

Simpanan 
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(% area) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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1.311.246 773.90 16,44 

3. Irian Jaya 
Barat 

974.217 318.11 12,22 

Total Papua 7.975.455 3.622,84 100.00 
Sumatera (2003) 

1. Lampung 87.567 35,94 1,22 
2. Sumsel 1.420.042 1.470,28 20,65 
3. Jambi 716.839 1.413,19 9,83 
4. Riau 4.043.601 14.605,04 56,19 
5. Bengkulu 63.052 30,53 0,88 
6. Sumbar 210234 422,23 2,92 
7. Sumut 325.295 377,28 4,52 
8. Aceh 274.051 458,86 3,81 

Total Sumatera 7.204.301 18.813,37 100 
Kalimantan (2004) 

 Kalbar 1,729,980.00 3.625,19 29,99 
 Kalteng 3,010,640.00 6.351,52 52,18 
 Kaltim 696,997.00 1.211,91 12,08 
 Kalsel  331,629.00 85,94 5,75 

Total Kalimantan  5,769,246.00 11.274,55 100 
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Dari Tabel 1 di atas, terlihat bahwa simpanan karbon 
pada lahan gambut Indonesia sekitar 33.7 milyar ton 
carbon (atau setara 123 milyar ton CO2 ekuivalen; 
catatan 1 milyar = 1 giga). Sebagian besar dari karbon 
tersebut (18.8 milyar ton C) tersimpan di lahan gambut 
Sumatera yang luasnya sekitar 7.2juta ha. Besarnya 
simpanan karbon di Sumatera dibandingkan Papua, 
terutama disebabkan karena volume atau ketebalan 
rata‐rata gambut di Sumatera yang lebih besar (> 4 m) 
dibanding Papua (umumnya dangkal < 2 m); (Wetlands 
International, 2003; Wetlands International, 2006). 
 
Pemetaan lahan gambut sangat kompleks, sulit untuk 
menetapkan mana data yang paling tepat dan benar. 
Tetapi secara prinsip dapat dinyatakan bahwa semakin 
banyak dilakukan pengambilan data lapangan (terutama 
ketebalan dan keberadaan gambutnya serta elevasi 
lahan) maka hasilnya akan semakin baik (lebih 
representatif). Namun luas dan ketebalan gambut 
(demikian pula nilai simpanan karbonnya) bersifat sangat 
dinamis, artinya dapat/akan berubah dari waktu ke 
waktu. Perubahan ini terutama diakibatkan oleh adanya 
kebakaran, subsiden dan oksidasi gambut yang 
berlangsung hampir sepanjang tahun. Oleh karena itu, 
informasi mengenai luas lahan gambut (juga simpanan 
karbon) hanya bersifat akurat untuk waktu/saat tertentu 
saja dan dapat berubah seiring dengan berjalannya 
waktu. 
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4. Nilai dan Manfaat Gambut 
Fungsi tidak langsung dan nilai-nilai dari hutan rawa 
gambut biasanya baru diapresiasikan apabila hal 
tersebut sudah tidak ada lagi atau sudah jauh berkurang. 
Padahal semua fungsi dan nilai ini secara cuma-cuma 
diberikan oleh alam dan umumnya jasa ini bersifat 
berkelanjutan. Keanekaragaman hayati di hutan rawa 
gambut juga sangat tinggi dan menyediakan barang-
barang yang secara sosial, budaya dan ekonomi bernilai 
penting (misalnya tanaman obat). Hutan rawa gambut 
juga merupakan habitat penting bagi berbagai macam 
satwa yang unik yang merupakan surga bagi ilmu 
pengetahuan dan pendidikan.  

Fungsi dan Nilai Penting Lahan Gambut 

Tabel 2. Fungsi dan nilai penting Lahan Gambut 

Nilai Ekonomi Keterangan 

Komponen 
Perikanan Rawa, danau dan sungai di lahan 

gambut merupakan habitat bagi 
sejumlah spesies ikan air tawar yang 
bernilai ekonomi. Banyak sungai sungai 
di ekosistem gambut di Indonesia 
merupakan tempat bagi masyarakat 
untuk mencari ikan. Puluhan jenis ikan, 
beberapa diantaranya endemik lahan 
gambut bisa di temukan di ekosistem 
ini. Perikanan komersial sudah sejak 
lama telah menjadi sumber 
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pendapatan utama bagi masyarakat 
setempat. Masyarakat di Kalimantan 
Tengan umum membuat kolam kolam 
kecil, yang disebut Beje,  di lahan 
gambut untuk memerangkap ikan 
ketika musim banjir dan memanennya 
ketika air surut. 

Sumberdaya 
Hutan 

Hutan rawa gambut memberikan hasil 
hutan berupa kayu dan non kayu. 
Potensi tegakan kayu di lahan gambut 
memang tidak sebesar di di hutan 
mineral/non gambut, akan tetapi 
umumnya kerapatan individu sangat 
tinggi. Walaupun potensi kayu di 
banyak hutan telah banyak diambil 
selama adanya kegiatan HPH dan 
pembalakan liar, hutan juga masih 
memiliki hasil hutan non kayu yang 
potensial (contoh: rotan, madu, getah 
jelutung).  

Transportasi Sungai sungai di lahan gambut 
merupakan akses transportasi utama 
bagi masyarakat yang tinggal di 
sepanjang sungai. Hasil hutan berupa 
kayu juga diangkut melalui sungai-
sungai ini. 

Fungsi & Jasa 
Habitat flora 
fauna dan koridor 

Hutan rawa gambut berfungsi sebagai 
habitat bagi sejumlah satwa liar yang 
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satwa liar dilindungi, antara lain: Harimau 
Sumatera (Panthera tigris sumatrae), 
Beruang Madu (Helarctos malayanus), 
Macan Dahan (Neofelis nebulosa), 
Buaya Sinyulong (Tomistoma 
schlegelii), Mentok Rimba (Cairina 
scutulata), dan Wilwo (Mycteria 
cinerea), serta beberapa spesies 
primata seperti Orang Utan (Pongo 
pygmaeus), Lutung (T. cristatus), Kera 
Ekor Panjang (Macaca fascicularis), 
Beruk (M. nemestrina), dan Ungko 
(Hylobates agilis). Beberapa laporan  
mencatat adanya kelompok Gajah dan 
Badak di hutan rawa gambut. Hutan 
rawa gambut juga merupakan koridor 
satwa di antara dua atau lebih lanskap 
yang terpisah.  
Hutan rawa gambut juga kaya akan 
jenis flora yang khas seperti kantung 
semar, ramin dan jelutung yang 
memiliki peran penting dalam 
ekosistem dan manusia. 

Sumber air/fungsi 
hidrologi sungai 

Lahan gambut merupakan sumber air 
bagi sungai-sungai yang mengalir di 
sekitarnya. Keberadaan lahan gambut 
yang dapat menyimpan air ini sangat 
mempengaruhi pasang-surut sungai-
sungai yang ada. Daya simpan airnya 
yang tinggi memiliki peran penting 
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Fungsi & Jasa 
Habitat flora 
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satwa liar dilindungi, antara lain: Harimau 
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(Hylobates agilis). Beberapa laporan  
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dalam mengatasi bahaya banjir, 
disamping fungsi kimiawainya untuk 
mengontrol sedimentasi dan 
kandungan nutrient. Cadangan air 
tawar di dunia, sebagian besar (87%) 
tersimpan di danau-danau.  Tapi untuk 
Indonesia, keberadaan air tawar pada 
umumnya tersimpan di lahan gambut 
(bawah).  Hancur/rusaknya lahan 
gambut, akibat kebakaran dan 
drainase, tidak saja menyebabkan 
hilangnya materi gambut, tapi juga 
hilangnya cadangan air tawar dan 
dapat digantikan oleh air laut karena 
lahan gambut Indonesia pada 
umumnya terletak tidak jauh dari 
pantai atau pada elevasi rendah (< 30 
meter dari permukaan laut)     

Pengontrol intrusi 
air laut 

Terkait dengan kemampuannya 
menyimpan air, lahan gambut di 
wilayah berfungsi sebagai pengontrol 
intrusi air laut. Seperti diutarakan 
diatas, hilangnya kandungan air tawar 
di lahan gambut akan mengakibatkan 
makin jauhnya intrusi air laut ke 
daratan 

Pengontrol 
pencemaran 
(pestisida) 

Tumbuhan air dan rawa-rawa dapat 
mencegah pencemaran pestisida/ 
racun yang terbawa oleh aliran air di 
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sungai-sungai.  

Pengontrol 
oksidasi pirit 

Terkait dengan fungsinya sebagai 
pengontrol keseimbangan hidrologi, 
hilangnya lapisan gambut yang 
dibawahnya tanah mengandung 
berpotensi pirit akan menyebabkan 
pirit tersebut terlepas dan terbawa ke 
perairan dibawahnya, dimana pirit 
memiliki dampak buruk terhadap 
makhluk hidup karena bersifat sangat 
masam  

Penyeimbang 
mikroklimat 

Hutan rawa gambut yang menstabilkan 
mikrokimat yang ada, termasuk 
mengatur curah hujan dan menyerap 
unsur karbon bebas dari udara menjadi 
karbon organic. 

Penyimpan 
karbon 

Hutan rawa gambut berfungsi sebagai 
penyimpan karbon di alam, baik di atas 
maupun di bawah permukaan tanah. 
Hutan rawa gambut dipercaya 
merupakan penyimpan karbon alam 
terbesar di daratan (25-40%). Besarnya 
potensi penyimpanan karbon di lahan 
gambut menandakan besarnya peran 
lahan gambut dalam mencegah 
peningkatan panas global akibat 
perubahan iklim 

Manfaat 
potensial lain di 

Hutan rawa gambut di masih memiliki 
potensi manfaat yang belum banyak 
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masa yad. diketahui yang belum dimanfaatkan, 
dan kemungkinan dapat dimanfaatkan 
di masa depan. 

Peneiltian dan 
Pendidikan 

Keanekragamanhayati yang unik dan 
kelengkapan fungsi hutan rawa gambut 
masih banyak yang belum diketahui 
sehingga menarik untuk dijadikan lokasi 
penelitian dan pendidikan untuk 
kepentingan manusia dan ilmu 
pengetahuan 

Keanekaragaman/Atribut 
Keunikan bentang 
alam 

Hutan rawa gambut dan lahan gambut 
memiliki bentang alam yang unik yang 
apabila dikelola dengan tepat dan baik 
nilainya bisa dijual untuk menarik 
wisatawan dalam bentuk kegiatan 
ekowisata 

Keunikan habitat Sungai Merang merupakan habitat 
alami bagi buaya Sinyulong (Tomistoma 
schlegelii) di provinsi Sumatera Selatan. 
Di samping itu, hutan rawa yang ada 
juga merupakan habitat bagi sejumlah 
spesies penting. 

Keanekaragaman 
hayati 

Sumber plasma nutfat bagi berbagai 
macam variasi genetic baik liar maupun 
komersial.  Sedikitnya 40 spesies 
mamalia telah tercatat berada di hutan 
rawa gambut. Merang, 4 di antaranya 
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memiliki penyebaran yang terbatas di 
Indonesia yaitu: Gajah Sumatera, Tapir, 
Siamang dan Harimau Sumatera.  

Dari sekian banyak fungsi dan peranan gambut dalam 
ekosistim yang penting kita ketahui adalah perannya 
dalam mengontrol air sebagai salah satu unsur vital bagi 
mahluk hidup. Dengan menggunakan alat peraga, 
fasilitator desa dapat menunjukkan kepada masyarakat 
bagaimana peranan gambut dalam menyimpan air yang 
besar dan menahannya pada saat kondisi cuaca 
kering/panas. 
 
Tanah gambut memiliki daya penahan air yang sangat 
tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa material 
gambut dapat menahan air hingga 500 - 1000% dari 
beratnya. Tanah gambut juga memiliki kandungan 
nutrient yang sangat rendah dan kadar asam yang tinggi 
sehingga produktivitasnya rendah dan tidak cocok untuk 
sebagian besar tanaman pertanian. Penebangan vegetasi 
alami hutan rawa gambut akan semakin memperendah 
kandungan nutrient di dalam tanah seiring dengan 
terputusnya siklus, juga meningkatkan keasaman dan 
yang lebih parah akan dapat melepaskan unsur sulfat 
masam dan racun lainnya dari tanaman misalnya 
alumminium yang sangat berbahaya bagi kehidupan 
disekitar dan bagian hilirnya. Lebih buruk lagi, sekali 
hutan rawa gambut dikelola dengan tidak bijaksana 
sehingga mengakibatkan berubahnya bentuk permukaan 
lahan gambut, tidak akan mungkin lagi mengembalikan 
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fungsi hidrologinya seperti semula dengan pengetahuan 
yang kita miliki sekarang ini. 

 
Peranan Gambut dalam Mengatur Iklim 

Seperti telah dikemukakan diatas, salah satu fungsi 
penting dari lahan gambut bagi iklim global dan dunia 
internasional adalah peranannya dalam mengikat dan 
menyimpan karbon bebas dari udara di dalam tanah dan 
vegetasi yang tumbuh diatasnya. Lahan gambut dapat 
menyimpan cadangan karbon dunia dalam jumlah yang 
sangat signifikan. Wlaupun cakupan lahan gambut 
didunia hanya 3% dari keseluruhan luas permukaan 
bumi, jumlah total karbon yang tersimpan di dalam 
tegakan vegetasi dan tanah gambut berkisar diantar 25-
40% dari seluruh cadangan karbon terrestrial. Walaupun 
luas cakupan lahan gambut di daerah tropis hanya 
merupakan 10% dari seluruh lahan gambut di dunia, 
tetapi laju penumpukkan karbonnya jauh lebih cepat 
daripada belahan dunia lainnya. Perkiraan jumlah karbon 
yang dapat disimpan lahan gambut tropis dgn 
kedalaman 10 m adalah sebesar 5800 ton/ha 
dibandingkan hanya 300-500 ton/ha untuk hutan 
dataran kering. Hal ini berarti bahwa simpanan karbon di 
lahan gambut tropis merupakan 25-40% dari simpanan 
karbon global tahunan. Dengan luas dan kedalaman 
gambut yang besar, sejumlah besar senyawa karbon 
yang bersifat racun bagi mahluk hidup dapat ditahan dan 
dilepaskan sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan. Tetapi 
sebaliknya apabila lahan gambut ini terbakar maka dapat 
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menjadi pemasok karbon yang sangat besar yang akan 
terlepas ke udara. Hilang atau berkurangnya kualitas 
hutan rawa gambut akan memberikan sumbangan besar 
akan terjadinya emisi rumah kaca yang saat ini masih 
meningkat terus. 
 
Disinilah peranan global hutan rawa gambut, yang 
apabila dicermati lebih jauh oleh pihak yang berwenang 
dalam hal ini pemerintah daerah memiliki nilai yang 
sangat tinggi baik dalam fungsi ekologis seperti yang 
telah dijelaskan diatas maupun fungsi ekonomis dengan 
cara menjual ‘jasa’ penyimpanan karbon hutan rawa 
gambut kepada dunia internasional dalam hal ini negara-
negara industri. Kontribusi karbon di udara dari negara-
negara industri sangat besar yang berasal dari asap 
pabrik, kendaraan dsb, mereka harus dapat memberikan 
kompensasi sejumlah tertentu berdasarkan kesepakatan 
kepada negara yang dapat menyimpan karbon dalam 
jumlah yang setara. Hasil dari penjualan jasa ini dapat 
menjadi pendapatan kas daerah, digunakan untuk 
mengelola lahan gambut dengan baik dan harus 
digunakan untuk kepentingan masyarakat terutama yang 
hidup disekitar lahan hutan rawa gambut sebagai 
penerima manfaat utama. 
 

5. Permasalahan dan Tantangan di Lahan Gambut 
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a. Drainase, Penurunan Permukaan Gambut 
(Subsidensi) dan Banjir 

Drainase terhadap lahan gambut di Indonesia 
sebenarnya sudah sejak lama dilakukan oleh 
masyarakat di pedalaman Kalimantan Tengah. 
Namun saat itu, jumlah saluran drainase yang 
dibangun relatif sedikit dengan dimensi ukuran 
saluran yang relatif kecil (lebar kurang dari 5 meter). 
Seiring dengan waktu, diawali pada tahun 1990 
jumlah saluran-saluran drainase di lahan gambut 
semakin meluas dengan semakin banyaknya lahan 
gambut yang dialih fungsikan menjadi perkebunan 
sawit dan akasia. Pada umumnya untuk mengatur 
tinggi muka air, saluran drainase untuk akasia dibuat 
setinggi 50-100 cm agar tanaman dapat tumbuh 
dengan optimal dan tidak terendam. Setelah 
dilakukan drainase, lahan gambut berangsur akan 
meyusut atau mengalami subsiden (penurunan 
permukaan tanah gambut). Kondisi ini disebabkan 
oleh proses pematangan atau oksidasi gambut, 
pemadatan/kompaksi dan berkurangnya kandungan 
air. Lama dan kecepatan penurunan tersebut 
tergantung pada ketebalan gambut dan kedalaman 
air tanah gambut. Semakin tebal gambut dan 
semakin dalam air tanahnya diturunkan, penurunan 
tersebut semakin cepat dan dapat berlangsung 
relatif lama. Proses subsidensi akibat drainase di 
Indonesia  terjadi lebih cepat karena Indonesia 
memiliki iklim tropis dengan temperatur yang tinggi. 
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Proses subsidensi di lahan gambut terjadi sebagai 
berikut: 

 
Gambar 2. Penampang Peat Dome Dalam Situasi Alam 

dan Setelah Drainase 
(Hooijer et al 2006 dan 2010) 

Hal di atas dibuktikan oleh hasil kajian Hooijer et al 
(2012) yang menyimpulkan bahwa drainase 
berdampak terhadap subsidensi, emisi karbon dan 
banjir. Hasil kajian tersebut diperoleh dari kumpulan 
data drainase di lahan gambut Negara-negara Asia 
Tenggara, terutama Indonesia dan Malaysia yang 
kemudian dibandingkan dengan data dari lokasi 
semi-tropika Amerika (California dan Florida) yang 
mana hasilnya diperoleh gambaran bahwa besarnya 
laju subsiden memiliki kemiripan yaitu sekitar 4-8 
cm/tahun jika rata-rata air tanah gambut berada 
pada kedalaman 70 cm dari permukaan gambut. 
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Proses subsidensi di lahan gambut terjadi sebagai 
berikut: 

 
Gambar 2. Penampang Peat Dome Dalam Situasi Alam 

dan Setelah Drainase 
(Hooijer et al 2006 dan 2010) 
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Selanjutnya, dinyatakan pula bahwa subsiden tidak 
bertambah lambat dengan bertambahnya waktu. Di 
Asia Tenggara, pada gambut dalam, subsiden dapat 
mencapai 2.5 m setelah 25 tahun dan 6 m setelah 
100 tahun (Gambar 5). 

 
Hooijer et al  (2012) juga melakukan kajian subsiden 
di lahan gambut yang ditanami akasia di Sumatera 
(Gambar 6). Terlihat bahwa laju subsiden meningkat 
dengan semakin bertambah dalam rata-rata 
kedalaman air tanah di lahan gambut yang ditanami 
akasia. Disimpulkan bahwa rata-rata subsiden pada 
lahan gambut yang ditanami akasia sekitar 5.2 cm/th 
pada kedalaman air rata-rata 70 cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 3. Dampak Drainase di Lahan Gambut Terhadap 
Kumulatif Subsiden (Hooijer et al, 2012) 
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b. Hilangnya Biodiversitas 

Konversi hutan yang dilakukan secara besar-besaran 
khususnya di lahan gambut menyebabkan terjadinya 
fragmentasi habitat dan punahnya spesies 
keanearagaman hayati (Harris, 1984; Saunders et al., 
1991). Konversi hutan alam atau gambut menjadi 
hutan tanaman akan menghilangkan habitat satwa 
dan mengganggu konektivitas antar zona ekologi 
hutan dan habitat. Satwa yang hidup di lahan 
gambut tidak dapat bergerak dengan bebas menuju 
ke habitat lainnya dan keberadaannya menjadi lebih 
mudah diketahui sehingga menjadi objek perburuan 
manusia atau hewan pemangsa lainnya. Kewajiban 
perusahaan perkebunan dan HTI untuk  
mencadangkan 10% areal konsesinya menjadi 
kawasan konservasi penjaga biodiversity tanaman 

Gambar 4. Dampak Drainase di Perkebunan Akasia di Lahan 
Gambut Sumatera Terhadap Laju Subsiden (Hooijer et al, 

2012b) 
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dan satwa liar, tidak lantas mengurangi kerusakan 
yang ada. Pada hakekatnya biodiversitas harus dijaga 
diseluruh kawasan.  
 
c. Krisis Air Tawar 

Selain sebagai penyimpan cadangan karbon, gambut 
juga merupakan penyimpan cadangan air yang 
sangat besar (sekitar 80-90%). Dengan luas gambut 
Indonesia yang mencapai ±21 juta ha dan dengan 
rata-rata kedalaman gambut 5 meter, maka 
cadangan air yang tersimpan di gambut kurang lebih 
sebesar sebesar  1 trilyun m3. Drainase yang 
dilakukan di hampir seluruh wilayah perkebunan 
termasuk HTI, menyebabkan gambut kehilangan 
banyak air. Pada perkebunan akasia, panjang saluran 
drainase yang dibangun pada setiap hektarnya 
mencapai 200-250 m. Jika 2.6 juta ha lahan gambut 
telah dikonversi menjadi perkebunan akasia, maka 
saluran-saluran yang dibuat diperkirakan sepanjang 
sepanjang 1.6 juta – 2.0 juta km. Kanal ini  akan 
menguras air gambut sebesar sebesar 80 milyar m3. 
Belum lagi konversi gambut untuk kebutuhan lain 
seperti perkebunan sawit dan pertanian 
mengakibatkan jumlah air gambut yang terkuras 
menjadi lebih besar lagi. Akibatnya, lahan gambut 
sebagai penyimpan cadangan air bersih dan sebagai 
sumber air bagi sebagian sungai-sungai besar di 
Sumatera, Kalimantan dan Papua berada di bawah 
ancaman kerusakan yang sangat serius. Pada musim 
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kemarau, ketika debit air sungai berkurang, terjadi 
intrusi air laut akibat air laut menekan air sungai 
hingga ke daratan (Adi, S., 2009). Hal ini dapat 
menyebabkan cadangan air bersih terutama yang 
mengalir ke kota-kota dekat pantai akan 
terkontaminasi dengan air laut dan terjadilah krisis 
air tawar. 
 
Di samping itu, drainase yang menyebabkan 
terjadinya kebakaran akan mempengaruhi kualitas 
air minum bagi penduduk yang hidup di sekitar lahan 
gambut (Cifor, 2004). Hal senada diungkapkan pula 
oleh Yudasworo (2001) bahwa kebakaran dapat 
menimbulkan dampak negatif berupa penurunan 
kualitas lahan hutan seperti sifat fisika dan kimia 
tanah, erosi, kapasitas penyimpan air tanah. Hal ini 
menyebakan masyarakat cenderung mengalami 
kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama 
ketika musim kemarau. 
 
d. Pencemaran Lingkungan 

Selain dampak terhadap air, drainase juga 
menimbulkan dampak lanjutan terhadap 
pencemaran udara. Gambut yang kering akibat 
drainase menjadi sangat rentan terbakar. Kebakaran 
yang hampir setiap tahun terjadi di lahan gambut 
terutama pada musim kemarau menyebabkan kabut 
asap pekat yang tidak saja berbahaya bagi manusia, 
namun juga mengganggu kegiatan ekonomi seperti 
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penerbangan dan pelayaran. Disisi lain perusahaan 
HTI juga akan mengalami kerugian yang sangat besar 
jika terjadi kebakaran di areal gambut karena 
fenomena under ground fire bisa merusak tegakan 
akasia yg sudah ditanam. Sehingga upaya 
pemadaman kebakaran dilakukan secara intensif. 
Namun, di beberapa kasus perlu di monitor 
keseriusan perusahaan dalam pembentukan team 
fire fighting dan pengadaan peralatan guna 
mendukung pengendalian bahaya kebakaran di areal 
gambut (Hasil diskusi dengan praktisi HTI, 2015).  
 
Pencemaran udara yang ditimbulkankan dari 
kebakaran juga dapat menyebabkan berbagai macam 
penyakit seperti gangguan pernafasan, iritasi pada 
mata, kulit serta gangguan saluran pernafasan akut, 
dan yang lebih parah mampu menyebabkan 
kematian dini. Namun dampak yang ditimbulkan 
pada setiap orang tidak sama, tergantung dari usia, 
riwayat penyakit pernafasan yang pernah diderita 
sebelumnya, dan ukuran pertikel asap (Rumajomi, 
2006).   
 
e. Konflik Sosial 

Keberadaan perusahaan di lahan gambut seringkali 
menimbulkan konflik antara perusahaan dengan 
masyarakat lokal. Menurut Aliansi Masyarakat Adat 
(AMAN) (2014), konflik antara masyarakat adat/lokal 
dengan perusahaan termasuk HTI muncul 
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diakibatkan oleh: (1) Pemberian hak/izin penggunaan 
lahan milik masyarakat asli/adat menjadi lahan 
konsesioleh para pejabat kepada para perusahaan 
besar; (2) Penggunaan kekerasan dan manipulasi 
untuk mengelabui masyarakat asli/lokal sehingga 
dengan mudah perusahaan dapat menduduki tanah 
asli adat; (3) Membatasi akses masyarakat untuk 
memasuki areal konsesi hutan; dan (4) Perlawanan 
masyarakat lokal sebagai puncak dari permasalahan 
yang dihadapi di tanah adat. Salah satu contoh 
konflik tenurial diatas lahan gambut adalah di Desa 
Bagan Malibur Propinsi Riau dengan APRIL yang 
sudah berlangsung sejak Tahun 2006.  
 
Masalah lain yang tidak kalah penting yang juga 
menimbulkan ketidakselarasan antara perusahaan 
dengan masyarakat adalah belum dijalankannya FPIC 
(Free Prior Inform Consent) secara transparan. FPIC 
adalah suatu prinsip dimana masyarakat memiliki 
hak penuh untuk menerima atau menolak terhadap 
kegiatan atau proyek yang dilakukan di atas tanah 
mereka/tanah adat1, atau kegiatan yang berpotensi 
menimbulkan dampak besar dan penting bagi 
masyarakat. Namun pada kenyataannya baru 
segelintir perusahaan pengguna lahan gambut yang 
berkomitmen untuk melaksanakan FPIC. Padahal 
tujuan dari pelaksanaan FPIC adalah penghormatan 

1http://www.forestpeoples.org/guiding-principles/free-prior-and-informed-
consent-fpic
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1http://www.forestpeoples.org/guiding-principles/free-prior-and-informed-
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terhadap hak-hak masyarakat yang terkena dampak 
proyek atau pembangunan, sehingga mampu 
mencegah potensi konflik.  
 
Lebih jauh lagi, keberadaan masyarakat adat  
sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kehutanan dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan, secara jelas ditegaskan 
bahwa hutan adat dan masyarakat adat diakui 
keberadaannya. Hingga pada tahun 2012, 
pemerintah baru mengakui hak masyarakat adat dan 
menetapkan pengelolaan hutan adat melalui Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 
tentang Pengelolaan Hutan Adat. Sampai dengan 
Januari 2014 baru sekitar 10% dari total 40 juta ha 
atau sekitar 5.2 juta ha wilayah adat di Indonesia 
yang berhasil di petakan oleh AMAN dan Jaringan 
Pemetaan Partisipatif (JKPP) (Sigit dan Saturi, 2014). 
Sehingga, seharusnya tidak ada alasan bagi 
perusahaan untuk tidak menghormati hak-hak 
masyarakat adat/lokal dalam operasionalnya, yaitu 
dengan melaksanakan FPIC. 
 
f. Tata Kelola  

Hingga saat ini, permasalahan yang paling mendasar 
dibalik terjadinya kerusakan hutan dan lahan gambut 
adalah penetapan kebijakan yang cenderung saling 
bertentangan (kontradiktif) dengan kebijakan 
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lainnya. Ditambah, penyusunan RTRW (Rencana Tata 
Ruang Wilayah) yang seharusnya menjadi salah satu 
peluang untuk menyelamatkan hutan dan gambut 
dalam mengurangi emisi GRK, justru menghadapi 
problematika yaitu selalu berorientasi kepada 
perubahan wilayah hutan menjadi non-hutan untuk 
kawasan bisnis (World Agroforestry Centre, 2011). 
Selain itu, minimnya transparansi dan akuntabilitas di 
dalam pengelolaan sumber daya hutan dan penataan 
ruang memicu konflik yang kerap terjadi dengan 
masyarakat setempat (Soepijanto, 2012 dan 
Bappenas, 2014). Hal tersebut umumnya terjadi 
karena kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh 
instansi pemerintah terkait dengan partisipasi publik. 
Sehingga, masyarakat tidak pernah dilibatkan di 
dalam perencanaan lahan maupun proses penetapan 
kebijakan.  
 
Kesalahan interpretasi di dalam menerjemahkan 
peraturan juga menjadi salah satu masalah dasar 
dalam tata kelola hutan dan industri di 
Indonesia.Contohnya, kesalahan interpretasi antara 
peraturan pusat dan daerah di sektor kehutanan 
yang kerap terjadi, mengakibatkan pelanggaran 
terhadap peraturan itu sendiri seperti pelanggaran di 
kawasan lindung gambut (Kartodihardjo, 2008).Di sisi 
lain, pencucian dan suap sangat rentan terjadi di 
dalam rantai regulasi, perizinan dan produksi kayu. 
Sebenarnya kebijakan-kebijakan terkait HTI dan 
pengelolaan gambut yang telah dikeluarkan oleh 
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pemerintah sudah cukup baik, namun lemahnya 
penegakan hukum menjadi kelemahan utama 
sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dapat 
diterapkan secara maksmimal.  

 
II. Restorasi dan Pengelolaan Gambut bersama 

Masyarakat 

1. Definisi Restorasi Gambut 
Menurut Peraturan Kepala  BRG No….  tentang Panduan 
Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Restorasi 
Ekosistem Gambut menetapkan bahwa kegiatan 
restorasi gambut terdiri atas 3(tiga) kegiatan pokok yaitu 
restorasi hidrologis, revegetasi, dan/atau revitalisasi 
(3R).  
• Restorasi (R1) / Rewetting: adalah upaya pemulihan 

tata air lahan gambut untuk menjadikan Ekosistem 
Gambut atau bagian-bagiannya menjadi basah 
dan/atau lembab sehingga berfungsi kembali untuk 
mendukung jasa ekosistemnya. 

• Revegetasi (R2): adalah upaya pemulihan tutupan 
lahan pada Ekosistem Gambut melalui penanaman 
dan/atau suksesi alami, pada fungsi lindung dengan 
jenis tanaman asli setempat dan pada fungsi 
budidaya dengan jenis tanaman yang adaptif 
terhadap lahan basah yang memiliki nilai ekonomi.  

• Revitalisasi (R3): adalah upaya menggiatkan dan 
mengembangkan kembali kapasitas masyarakat 
dalam mengelola sumberdaya ekosistem gambut 
secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan 
berbagai potensi yang ada,  yang dilaksanakan baik 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

105 

bersamaan maupun setelah dilaksanakannya 
restorasi hidrologis dan/atau revegetasi. 

 
Restorasi harus di lakukan pada kawasan ekosistem 
gambut yang terkategorikan rusak. Untuk 
menetapkan kondisi rusak ini, pemerintah 
menuangkannya dalam pasal-pasal di Peraturan 
Pemerintah no 71 tahun 2014 jo Peraturan 
Pemerintah no 57 tahun 2016 dimana menurut PP 
71/2014 Pasal 23 (Jo PP57/2016) kerusakan 
Ekosistem Gambut  dapat terjadi pada kawasan 
yang ditetapkan sebagai Fungsi Lindung dan Fungsi 
Budidaya.  

 
Kawasan Ekosistem Gambut Fungsi Lindung dinyatakan 
rusak apabila: 
 terdapat drainase buatan,  
 tereksposnya pirit dan/atau kwarsa di bawah 

lapisan Gambut; 
 dan/atau berkurangnya luas dan/atau volume 

tutupan lahan. 
 

Kawasan Ekosistem Gambut Fungsi Budidaya dinyatakan 
rusak apabila: 
 muka air di lahan gambut > 0.4 m di bawah 

permukaan Gambut;  
 dan/atau tereksposnya pirit dan/atau kwarsa di 

bawah lapisan 
Gambut. 

 
Akan tetapi ada pengecualian yang disebutkan dalam PP 
71/2014 (Pasal 24), dimana Kriteria Kerusakan pada 
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Pasal 23 ayat (3) dikecualikan terhadap Ekosistem 
Gambut dengan kedalaman gambut < 1 m pada kawasan 
Fungsi Budidaya. Oleh karena itu untuk Kriteria 
Kerusakan pada Ekosistem Gambut dengan kedalaman 
gambut < 1 m  dalam fungsi budi daya ditetapkan dalam 
izin lingkungan. 
Lebih lanjut lagi dalam Peraturan Menteri Kehutanan 
dan Lingkungan Hidup No 16/MENLHK/  SETJEN/ KUM.1/ 
2/2017, Pasal 3 (Ayat 4) disebutkan bahwa Kriteria 
kerusakan dapat juga dihasilkan dari hasilanalisis spasial 
yang dikonfirmasi dengan kegiatan survei lapangan (field 
check). 
 
Jauh sebelum PP 17/2014 dan PP 57/2016 dikeluarkan, 
sebenaranya sudah terbit PP No. 150/Th 2000 tentang 
Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa 
yang malah memberikan aturan lebih ketat lagi 
mengenai kerusakan gambut. Di bagian lampiran 
disebutkan parameter parameter yang menyatakan 
kerusakan gambut, yaitu tanah di lahan basah (gambut) 
dinyatakan rusak jika subsiden mencapai lebih dari 35 
cm dalam kurun waktu 5 tahun (atau rata-rata 7 
cm/tahun)  untuk ketebalan gambut> 3 m; atau 10% dari 
total ketebalan gambut dalam 5 tahun untuk ketebalan 
gambut < 3 m  
 
2. Pentingnya Restorasi Gambut 

Di bagian sebelumnya sudah di jelaskan apa nilai dan 
manfaat dari gambut bagi lingkungan sekitar dan 
masyarakat. Juga telah disebutkan berbagai 
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permasalahan dan tantangan yang ditemukan dalam 
pengelolaan gambut. Ketidaktepatan dan kesalahan 
dalam pengelolaan dan penanganan masalah akan 
berakibat kepada hilangnya nilai fungsi dan manfaat 
gambut yang ada. Mengingat proses pembentukan 
gambut berlangsung selama puluhan ribu tahun, dan 
sifatnya irreversible (tidak dapat dibalik kembali) 
maka kehilangan gambut adalah kerugian yang 
sangat besar. Untuk itulah pemerintah dalam 
beberapa tahun terakhir ini mencanangkan 
perlindungan kawasan gambut dan restorasi 
kawasan gambut yang rusak agar dapat pulih 
setidaknya tidak kehilangan fungsinya. 
 

 
3. Kegiatan Restorasi Gambut yang dilakukan BRG; 

Kegiatan restorasi gambut harus diawali dengan 
menetapkan target restorasi, kemudian menentukan 
lokasi prioritas dan dilanjutkan dengan rencana tindak 
restorasi. 
a. Pembasahan (Rewetting) 

Salah satu aktivitas yang paling berpotensi 
meningkatkan laju degradasi dan berkurangnya luas 
hutan dan lahan gambut di Indonesia adalah berasal 
dari kegiatan pembuatan saluran/parit, baik yang 
dibangun secara legal maupun illegal di dalam 
maupun di sekitar hutan dan lahan gambut. 
Keberadaan saluran/parit di lahan gambut pada 
umumnya bermuara pada sebuah atau beberapa 
sungai.  Hal ini dimaksudkan sebagai sarana 
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transportasi agar produk-produk hasil kegiatan dari 
dalam hutan/lahan selanjutnya dapat diangkut 
melalui sungai menuju desa-desa terdekat.  Ketika 
saluran/parit-parit ini dibangun banyak materi 
galian parit (seperti lumpur tanah mineral, serasah 
tanaman yang masih segar,  maupun gambut) yang 
secara disengaja maupun tidak disengaja masuk ke 
sungai.  Kondisi demikian menyebabkan terjadinya 
perubahan terhadap morphology (misal kedalaman 
sungai) maupun kualitas air sungai yang 
bersangkutan.  Parit-parit ini dibuat oleh 
sekelompok individu dan dibangun secara bertahap 
untuk tujuan mengangkut kayu hasil tebangan di 
dalam hutan gambut.  Banyak dari parit-
parit/saluran ini kini sudah tidak berfungsi lagi 
(ditinggalkan ”pemilik”nya), karena pohon/kayu 
bernilai ekonomi penting di dalam hutan sudah 
habis.  Kondisi serupa (diabaikan) juga terjadi pada 
saluran-saluran yang dibangun pemerintah pada 
proyek transmigrasi dan pertanian yang gagal.  
Parit/saluran semacam ini kini banyak menimbulkan 
masalah kekeringan di lahan gambut (karena terjadi 
drainase air gambut tanpa terkendali), sehingga 
gambut menjadi rentan terhadap api. 
 
Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut 
adalah mengembalikan kondisi hidrologi ekosistem 
kawasan hutan dan lahan gambut melalui kegiatan 
penyekatan saluran (canal blocking). Dengan 
menyekat kembali saluran/parit yang ada dengan 
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sistem blok/dam, maka diharapkan tinggi muka air 
dan retensi air di dalam parit dan di sekitar hutan 
dan lahan gambut dapat ditingkatkan sehingga 
dapat meminimalisasi terjadinya bahaya kebakaran 
dimusim kemarau dan memudahkan upaya 
rehabilitasi kawasan yang terdegradasi di 
sekitarnya. 

Yang dimaksud dengan penyekatan parit atau 
saluran dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan yang 
bertujuan untuk menahan air di dalam parit atau 
saluran dengan membuat sekat di dalamnya. 
Dengan adanya penyekatan saluran/parit di lahan 
gambut akan menyebabkan air gambut tidak 
terlepas ke sungai atau ke lokasi lain disekitarnya 
sehingga gambut akan tetap dapat dipertahankan 
sebagai suatu ekosistem lahan basah sebagaimana 
sifatnya semula. Di Kalimantan Tengah kegiatan 
penyekatan dikenal pula dengan sebutan menabat 
(dari kata dasar TABAT), sedangkan di Sumatera 
disebut menebat (dari kata dasar TEBAT).  Jadi 
dalam hal ini menyekat parit/saluran, untuk 
efisiensi, tidak harus seluruh volume parit/saluran 
ditimbun kembali. Tahapan-tahapan dalam rangka 
penyekatan parit dan saluran di lahan gambut 
meliputi 3 langkah/tahap yaitu Tahap Pra 
Konstruksi, Konstruksi dan Pasca Konstruksi. 
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Tahap pra konstruksi merupakan tahap awal 
kegiatan yang mengarah kepada persiapan 
pembangunan sekat parit. Tahapan ini meliputi:  

1) Sosialisasi Penyekatan Parit 

Tujuan sosialisasi adalah agar masyarakat di 
sekitar lokasi parit, termasuk para 
penguasa/pemilik parit parit, memahami tujuan 
dan manfaat kegiatan penyekatan parit.  Dalam 
kegiatan sosialisasi juga dapat dijelaskan secara 
umum terlebih dahulu tipe konstruksi, tahapan 
kegiatan dan mekanisme penyekatan parit, 
dampak yang ditimbulkan serta rencana 
kegiatan pemeliharaan dan pemantauan. Hal ini 
dilakukan agar seluruh pihak terkait dapat 
memahami, memberi masukan dan 
berpartisipasi aktif dalam kegiatan 
pembangunan dan pemeliharaan.  
 
Sosialiasasi sebaiknya dilakukan oleh pemimpin 
di dalam masyarakat baik aparat desa maupun 
tokoh masyarakat lainnya, yang sebelumnya 
telah mendapatkan pelatihan dan peningkatan 
kapasitas dari pihak yang telah berpengalaman, 
misalnya LSM pendamping masyarakat, proyek 
restorasi atau instansi pemerintah. 

2) Kajian lokasi parit yang akan di sekat beserta 
kepemilikan dan penggunaannya; 

Setelah semua pihak terkait memahami 
manfaat dan cara kerja penyekatan parit, 
langkah selanjutnya adalah memilih parit mana 
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yang perlu di sekat sesuai dengan prioritas dan 
keefektifitasan.  Termasuk mengetahui siapa 
pemilik parit tersebut agar ijin penyekatan bisa 
didapat dan diketahui penggunaannya untuk 
apa, hal ini sangat penting karena akan 
mempengaruhi keberlanjutan sekat itu sendiri 
ke depan. 
 
Apabila di ketahui bahwa parit yang akan 
dilakukan penyekatan dikuasai atau dimiliki oleh 
individu perorangan, perusahaan (seperti 
HPH/HTI atau perkebunan kelapa sawit) atau 
negara.  Parit dan saluran yang dibangun oleh 
individu masyarakat umumnya berukuran kecil 
(lebar kurang dari 2 meter), tapi yang dibangun 
pihak swasta/perusahaan dan negara ukurannya 
cukup besar (lebih dari 2 meter).  Untuk tidak 
menimbulkan konflik di kemudian hari, 
sebaiknya parit/saluran yang akan ditabat/sekat 
ini telah mendapatkan IJIN/ PERSETUJUAN 
TERTULIS dari berbagai pihak dengan di ketahui 
oleh Pihak aparat desa sebagai saksi. Perolehan 
ijin ini sangat penting, karena selain untuk 
mengantisipasi konflik juga untuk mencegah 
jangan sampai dibongkar pemiliknya karena 
ditutup tanpa seijin mereka. 

3) Kajian jumlah dan dimensi fisik parit;   

Kegiatan penyekatan tidak hanya dimaksudkan 
untuk sekedar menahan air di dalam parit dan 
saluran, tapi memiliki tujuan yang lebih luas, 
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Setelah semua pihak terkait memahami 
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yang perlu di sekat sesuai dengan prioritas dan 
keefektifitasan.  Termasuk mengetahui siapa 
pemilik parit tersebut agar ijin penyekatan bisa 
didapat dan diketahui penggunaannya untuk 
apa, hal ini sangat penting karena akan 
mempengaruhi keberlanjutan sekat itu sendiri 
ke depan. 
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dilakukan penyekatan dikuasai atau dimiliki oleh 
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HPH/HTI atau perkebunan kelapa sawit) atau 
negara.  Parit dan saluran yang dibangun oleh 
individu masyarakat umumnya berukuran kecil 
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cukup besar (lebih dari 2 meter).  Untuk tidak 
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ini telah mendapatkan IJIN/ PERSETUJUAN 
TERTULIS dari berbagai pihak dengan di ketahui 
oleh Pihak aparat desa sebagai saksi. Perolehan 
ijin ini sangat penting, karena selain untuk 
mengantisipasi konflik juga untuk mencegah 
jangan sampai dibongkar pemiliknya karena 
ditutup tanpa seijin mereka. 

3) Kajian jumlah dan dimensi fisik parit;   

Kegiatan penyekatan tidak hanya dimaksudkan 
untuk sekedar menahan air di dalam parit dan 
saluran, tapi memiliki tujuan yang lebih luas, 
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yaitu memperbaiki kondisi ekologis lokasi di 
sekitarnya bahkan ke lokasi yang lebih jauh 
secara tepat.  Untuk mencapai tujuan demikian, 
maka jumlah dan sebaran/ lokasi parit dan 
saluran sebelum dilakukan penyekatan perlu 
diketahui melalui suatu kegiatan survey 
lapangan yang dapat di lakukan bersamaan 
dengan kegiatan pengamatan awal lokasi parit. 
Kegiatan kunjungan apabila memungkinkan 
dilakukan hingga mencapai wilayah paling hulu 
dari parit. Untuk parit yang telah lama dan 
sering digunakan biasanya memiliki cabang yang 
ke arah dalam semakin banyak.  
 
Dimensi ukuran fisik parit/ saluran (meliputi: 
panjang, lebar, kedalaman, kecepatan aliran air, 
kemiringan lahan, jumlah kanal beserta 
percabangannya, nama sungai dimana kanal 
bermuara dan jarak kanal dari muara sungai 
utama) penting diketahui untuk menetapkan 
jenis dan banyaknya materi/ bahan penyekat 
yang akan digunakan.  Disamping itu, 
kemiringan lahan juga harus diketahui untuk 
menentukan  berapa banyak jumlah sekat yang 
akan dibangun pada ruas parit/ saluran.  Makin 
miring/ curam suatu  parit/ saluran pada lahan 
gambut, dicirikan dengan kecepatan arus 
airnya, maka jumlah sekat yang akan dibangun 
semakin banyak. 
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4) Analisa jumlah dan tipe/desain sekat parit;   

Dari hasil survey lapangan yang dilakukan telah 
diketahui parit mana yang akan disekat, serta 
dimensinya. Sehingga selanjutnya dapat di 
tentukan jumlah penyekat untuk satu ruas 
parit/ saluran beserta posisi masing-masing 
sekat, hal ini disesuaikan dengan kemiringan/ 
topografi lahan gambut, tinggi muka air tanah 
yang diharapkan untuk naik dan kecepatan 
aliran air di dalam parit/ saluran. Semakin tinggi 
air tanah dapat dinaikkan di lahan gambut, 
maka semakin kecil peluang lahan di sekitarnya 
untuk terbakar.  Jika parit terdapat pada lahan 
gambut yang memiliki kemiringan tajam/ curam 
(yaitu dari hilir menuju ke kubah gambut), maka 
aliran air yang ditimbulkan ke bagian hilir akan 
cepat. Pada kondisi semacam ini sebaiknya 
jumlah sekat yang dibangun di dalam saluran 
lebih banyak dan jarak antar sekat tidak terlalu 
jauh (sekitar 100-200m/sekat). Salah satu 
indikator penting yang dapat terlihat di 
lapangan adalah apabila beda tinggi permukaan 
air sebelum sekat dan setelah sekat terlalu 
berbeda jauh ketinggiannya (lebih dari 30 cm). 
Maka untuk kondisi ini, jarak antar sekat harus 
lebih dekat lagi. 
 
Untuk melaksanakan kegiatan penyekatan 
parit/saluran di suatu lokasi, tipe/ jenis sekat 
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yang akan dipakai sangat tergantung pada 
kondisi biofisik lapangan yang ada.  Paling tidak 
ada 3 jenis sekat yang dapat diusulkan untuk 
digunakan yaitu sekat papan, sekat dengan 
bahan pengisi, dan sekat plastik.  Berikut ini 
akan diuraikan secara ringkas disain dari 3 jenis 
penyekat tersebut: 

 Sekat papan (Plank dam) 
 Sekat isi (composite dam) 
 Penimbunan kanal 
 Pemompaan air tanah ke gambut 

 
5) Identifikasi dan pengadaan bahan/materi 

untuk penyekat parit; 

Seperti pada umumnya kegiatan konstruksi, 
setelah diketahui ukuran, bentuk, disain sekat 
dan lokasi parit yang akan di gunakan, maka 
perlu dilanjutkan dengan analisa bahan dan 
materi yang diperlukan. Bahan/materi sekat 
yang akan digunakan sangat dipengaruhi oleh 
ukuran parit/saluran yang akan ditutup.   
 
Hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikan 
dalam pemilihan materi/bahan pembuatan 
sekat, yaitu mudah didapat di sekitar lokasi 
penyekatan parit/saluran, murah harganya, 
kuat dan tahan lama (tidak mudah 
lapuk/busuk), tidak gampang dirusak (baik oleh 
kekuatan arus, binatang ataupun manusia). 
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6) Analisa biaya pembuatan dan pemeliharaan 
sekat. 

Kegiatan penyekatan parit/saluran biasanya 
dibatasi oleh kendala biaya. Biaya-biaya yang 
perlu dipertimbangkan dalam kegiatan ini 
meliputi biaya untuk menggaji pekerja, 
sewa/beli alat (seperti cangkul, gergaji, parang, 
paku, palu dan sebagainya), biaya transportasi 
peralatan dan tenaga kerja (kapal/perahu, rakit, 
mobil dan sebagainya), biaya asuransi 
kecelakaan pekerja, serta biaya pembelian 
bahan-bahan materi sekat (tiang pancang, kayu, 
papan, paku, plastik/geotekstil, karung goni dan 
sebagainya). Pelibatan masyarakat sekitar 
parit/saluran untuk melakukan penyekatan 
parit/saluran harus dipertimbangkan. Karena 
selain akan dapat menciptakan lapangan kerja 
bagi mereka, ia juga dapat menimbulkan rasa 
memiliki yang kuat serta dapat memanfaatkan 
parit-parit yang disekat ini sebagai media 
budidaya ikan (seperti kolam beje) sehingga 
mendorong mereka untuk terus memelihara 
dan tidak melakukan perusakan sekat. 
 
Informasi lebih detail dan terperinci tentang 
langkah-langkah pembasahan lahan dapat 
dipelajari dalam dokumen panduan penyekatan 
kanal bersama masyarakat yang ditulis oleh 
Suryadiputra dkk (2004) dan BRG (2017). 
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b. Peningkatan  Ekonomi dan (Revitalisation)  

Berbagai kebakaran di lahan gambut yang terjadi 
dalam lima tahun terakhir, baik akibat musim 
maupun ulah manusia, telah merusak gambut dan 
mengganggu kehidupan masyarakat di desa-desa 
tersebut. Salah satu dampaknya adalah gangguan 
pada perekonomian desa sehingga penguatan 
ekonomi dibutuhkan di sana agar desa dapat mandiri 
sekaligus menjaga kelestarian gambut. Dengan 
membantu dalam melindungi dan mengelola 
ekosistem gambut, penguatan bagi desa-Desa Peduli 
Gambut ini secara tidak langsung akan turut 
menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan 
dari lahan gambut yang terdegradasi atau terbakar.
 
Upaya revitalisasi ekonomi desa yang mendukung 
kelestarian gambut. Kegiatan ini dilakukan dengan 
empat model revitalisasi ekonomi desa gambut yang 
dikembangkan Kemitraan yang berupaya menyatukan 
paradigma pemberdayaan ekonomi dan 
pembangunan berkelanjutan. Empat model itu adalah 
paludikultur, pertanian adaptif yang berbasis gambut, 
kompensasi langsung, dan pembagian keuntungan 
(profit sharing) yang berbasis non-gambut. 
 

 
 

c. Penanaman Kembali  (Revegetation) 

Rehabilitasi vegetasi adalah upaya memulihkan dan 
meningkatkan fungsi Ekosistem Gambut melalui 
penanaman vegetasi sehingga produktivitas dan 
peranannya dalam mendukung sistem penyangga 
kehidupan tetap terjaga.  
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PP 71/2014 dan PP 57/2016 yang lebih di detailkan 
dalam P16/2017 tentang pemulihan ekosistem 
gambut telah memberikan panduan bagaimana 
melakukan penanaman vegetasi di lahan gambut. 

Revegetasi di kawasan Ekosistem Gambut dengan 
Fungsi Lindung dan Fungsi Budidaya hanya boleh 
dilakukan apabila: 

 Kawasan bekas terbakar 
 Kawasan bekas tebang habis 
 Kawasan terbuka dengan tutupan vegetasi 

jarang 
 Kawasan bekas terbakar yang telah mengalami 

suksesi alami 
 Areal bekas tebang selektif 

 
Revegetasi di kawasan ekosistem gambut fungsi 
lindung hanya boleh dilakukan dengan menggunakan 
jenis tanaman asli yang daftarnya terdapat pada 
lampiran P16/2017. Revegetasi di kawasan ekosistem 
gambut fungsi budi daya boleh dilakukan dengan 
jenis tanaman lain yang adaptif terhadap lahan basah 
dan memiliki nilai ekonomi. Rehabilitasi vegetasi di 
lahan gambut (fungsi lindung maupun fungsi 
budidaya) harus dilakukan dengan memperhatikan 
dinamika perubahan muka air tanah di lahan gambut. 
Jika lahan gambut sudah mengalami subsiden dan 
sering tergenang air atau tergenang secara 
permanen, maka pelaksanaan rehabilitasi akan sulit 
dilakukan, meskipun cara menanam di atas gundukan 
/mounding dapat dipertimbangkan. 
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Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 
melakukan rehabilitasi vegetasi di Lahan Gambut, 
yaitu:  
 Kesesuaian tanaman dengan kharakteristik lahan 
 Hidrologi (luas, tinggi , lama  dan perilaku 

genangan) 
 Aspek Biologi Tanah 
 Hara dan kesesuaian jenis 
 Hama dan penyakit, dll 

Terdapat beberapa teknik Rehabilitasi vegetasi di lahan 
gambut yang direkomendasikan untuk dilakukan 
dengan berpedoman kepada aturan dan hal-hal yang 
harus diperhatikan diatas. Cara-cara tersebut dapat 
melalui: 
 revegetasi; 
 silvikultur jenis; 
 paludikultur; 
 agroforestri;  
 pertanian sistem surjan. dan/atau 
 applied Nucleation 

 
Informasi lebih detail mengenai revegetasi di lahan 
gambut dapat melihat panduan yang di tulis oleh 
Wibisono, ITC (2017). 
 

4. Pengelolaan Gambut Berkelanjutan 
a. Metode –metode yang dapat digunakan untuk 

melakukan pengelolaan gambut  
b. Teknik Pembasahan (Jenis-jenis sekat kanal, 

Sumur Bor, embung dll) 
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c. Metode dan Teknik Penanaman kembali, 
penjelasan singkat tentang tanaman-tanaman 
yang ramah gambut 

III. Metode dan teknik untuk meningkatkan ekonomi 
masyarakat disekitar lahan Gambut (Kerajinan, 
perikanan dll sesuai potensi desa) 

Terdapat empat model revitalisasi ekonomi dalam upaya 
restorasi gambut sejak tahun 2016-2020 yang 
dikembangkan bersama komunitas desa. Keempat model 
itu adalah: 1) paludikultur; 2) pertanian adaptif yang 
berbasis gambut; 3) kompensasi langsung; dan 4) 
pembagian keuntungan (profit sharing). 

 
Model paludikultur merupakan kegiatan revitalisasi 
ekonomi yang memanfaatkan komoditas dari lahan 
gambut secara lestari dan komoditas itu merupakan 
spesies “endemik” asli gambut. Model ini digunakan, 
misalnya, dalam pengelolaan anyaman purun oleh 
Kelompok Masyarakat (Pokmas) di desa.  
 
Model pertanian adaptif memanfaatkan komoditas dari 
lahan gambut secara lestari, tetapi komoditasnya bukan 
spesies asli gambut tapi adaptif terhadap gambut.  
  
Model kompensasi langsung adalah kegiatan yang 
menghidupkan ekonomi desa melalui pemanfaatan 
komoditas bukan dari lahan gambut tapi kelompok 
masyarakat pengelolanya merupakan kelompok yang 
langsung berkontribusi terhadap pelestarian gambut, 
seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Masyarakat 
Model pembagian keuntungan diterapkan dengan 
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Terdapat beberapa teknik Rehabilitasi vegetasi di lahan 
gambut yang direkomendasikan untuk dilakukan 
dengan berpedoman kepada aturan dan hal-hal yang 
harus diperhatikan diatas. Cara-cara tersebut dapat 
melalui: 
 revegetasi; 
 silvikultur jenis; 
 paludikultur; 
 agroforestri;  
 pertanian sistem surjan. dan/atau 
 applied Nucleation 

 
Informasi lebih detail mengenai revegetasi di lahan 
gambut dapat melihat panduan yang di tulis oleh 
Wibisono, ITC (2017). 
 

4. Pengelolaan Gambut Berkelanjutan 
a. Metode –metode yang dapat digunakan untuk 

melakukan pengelolaan gambut  
b. Teknik Pembasahan (Jenis-jenis sekat kanal, 

Sumur Bor, embung dll) 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

119 

c. Metode dan Teknik Penanaman kembali, 
penjelasan singkat tentang tanaman-tanaman 
yang ramah gambut 

III. Metode dan teknik untuk meningkatkan ekonomi 
masyarakat disekitar lahan Gambut (Kerajinan, 
perikanan dll sesuai potensi desa) 

Terdapat empat model revitalisasi ekonomi dalam upaya 
restorasi gambut sejak tahun 2016-2020 yang 
dikembangkan bersama komunitas desa. Keempat model 
itu adalah: 1) paludikultur; 2) pertanian adaptif yang 
berbasis gambut; 3) kompensasi langsung; dan 4) 
pembagian keuntungan (profit sharing). 

 
Model paludikultur merupakan kegiatan revitalisasi 
ekonomi yang memanfaatkan komoditas dari lahan 
gambut secara lestari dan komoditas itu merupakan 
spesies “endemik” asli gambut. Model ini digunakan, 
misalnya, dalam pengelolaan anyaman purun oleh 
Kelompok Masyarakat (Pokmas) di desa.  
 
Model pertanian adaptif memanfaatkan komoditas dari 
lahan gambut secara lestari, tetapi komoditasnya bukan 
spesies asli gambut tapi adaptif terhadap gambut.  
  
Model kompensasi langsung adalah kegiatan yang 
menghidupkan ekonomi desa melalui pemanfaatan 
komoditas bukan dari lahan gambut tapi kelompok 
masyarakat pengelolanya merupakan kelompok yang 
langsung berkontribusi terhadap pelestarian gambut, 
seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Masyarakat 
Model pembagian keuntungan diterapkan dengan 
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mengembangkan komoditas yang bukan endemik di 
lahan gambut dan kelompok masyarakat penerima dana 
tidak mempunyai kontribusi langsung terhadap 
pelestarian gambut.  Model ini juga mensyaratkan 
adanya pembagian keuntungan rata-rata 10 persen dari 
kegiatan usaha untuk pelestarian gambut yang 
disalurkan ke kelompok semacam Masyarakat Peduli 
Gambut (MPG), Masyarakat Peduli Api (MPA), dan 
Masyarakat Peduli Tabat (MPT).  

 
4.8 Lampiran 

Bahan paparan   
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BAB V 

Materi Inti–2  
Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa di Areal Gambut 
 
5.1 Deskripsi Singkat 
 
Program Desa Peduli Gambut (DPG) yang diinisiasi oleh Badan 
Restorasi Gambut (BRG) menetapkan sasaran untuk 
meningkatkan kesejahteraan, melindungi dan mencegah 
kerusakan ekosistem gambut, dan menciptakan desa bebas 
bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Program ini 
memiliki beragam kegiatan fasilitasi yaitu meliputi 
pembentukan kawasan perdesaan, perencanaan tata ruang 
desa dan kawasan perdesaan, identifikasi dan resolusi konflik, 
pengakuan dan legalisasi hak dan akses, kelembagaan 
pengelola hidrologi dan lahan, kerja sama antar desa, 
pemberdayaan ekonomi, penguatan pengetahuan lokal dan 
kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana 
kebakaran. 
 
Dalam konteks penyelenggaraan desa, program DPG dapat 
diintegrasikan dalam empat bidang utama yaitu 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat 
secara simultan. Artinya DPG harus menjadi bagian dari 
kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan 
penganggaran desa secara partisipatif. Juga dalam aspek 
kebijakan strategis dilindungi oleh peraturan desa, paling tidak 
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untuk aspek penataan ruang, batas desa, dan kelembagaan 
ekonomi. 
 
Pemberdayaan ekonomi desa-desa yang memiliki ikatan kerja 
sama dalam satu kawasan hidrologi gambut tersebut harus 
didukung dengan kelembagaan yang kuat dan efektif dalam 
wadah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) maupun Badan 
Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama). Rintisan, 
pengembangan dan penguatan BUM Desa dan BUM Desa 
Bersama hanya dapat dilakukan melalui proses yang tepat 
yaitu mulai tahap analisis dan klasifikasi potensi ekonomi, 
pemetaan aktor kunci, analisis kebijakan, pengembangan 
panduan yang mudah dipergunakan, identifikasi kebutuhan 
peningkatan kapasitas, dan analisis adaptasi serta mitigasi 
resiko secara akurat. 
 
Pengembangan dan penguatan BUM Desa dan BUM Desa 
Bersama berbasis gambut dalam kerangka program Desa 
Peduli Gambut akan dapat berkontribusi signifikasi terhadap 
perubahan status 1.205 desa tertinggal dan sangat tertinggal 
menjadi desa berkembang, atau sama dengan berkontribusi 
terhadap pencapaian kurang lebih 24,1 persen target nasional. 
Modul ini disusun untuk memandu para fasilitator untuk 
menguasai tahapan-tahapan integrasi pengembangan Desa 
Peduli Gambut dalam kerangka pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa secara tepat. 

 
5.2 Tujuan Pembelajaran 
 
1. Tujuan Umum  

Secara umum setelah mengikuti materi ini, peserta 
mampu memahami sistem pembangunan desa dan 
program Desa Peduli Gambut. 
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2. Tujuan Khusus  
Pada akhir pembahasan materi ini, peserta dapat: 
a. Menjelaskan Program Desa Peduli Gambut 
b. Menjelaskan Sistem Pembangunan Desa 
c. Menguraikan langkah-langkah pengintegrasian 

program desa peduli gambut dalam system 
pembangunan Desa 

 

5.3 Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 

1. Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Peduli 
Gambut 

1.1 Peran serta masyarakat dalam 
pembangunan Desa Peduli Gambut 

1.2 Program dan kegiatan Desa Peduli Gambut 
1.3 Skema Perhutanan Sosial di wilayah 

gambut 
2. Sistem Pembangunan Desa 

2.1 Peraturan Desa 
2.2 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa 
2.3 Penganggaran Pembangunan Desa 

3. Integrasi Program Desa Peduli Gambut dalam 
Sistem Pembangunan Desa 

3.1 Perencanaan dan Anggaran Desa  
3.2 Sistem Peraturan Desa dalam pengelolaan 

dan pemanfaatan ekosistem gambut 
3.3 Kemitraan usaha, BUMDesa, dan 

pengembangan ekonomi produktif 
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5.4 Metode 

Secara umum penyampaian materi pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa di areal gambut akan 
dilakukan dengan beberapa metode, yaitu antara lain: 
Ceramah dan Tanya Jawab; Curah Pendapat; Diskusi 
Kelompok; Penugasan; Studi Kasus; dan Simulasi; 

 
5.5 Media Dan Alat Bantu Belajar 

Materi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 
yang akan disampaikan dengan metode di atas, membutuhkan 
media dan alat bantu belajar yaitu meliputi bahan presentasi, 
laptop, LCD proyektor, kertas plano, kertas metaplan, spidol 
besar, solatif kertas, dan lembar bantu belajar. 

 
5.6 Langkah – Langkah Pembelajaran 

Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 
6 jam (Teori 2 jam, Praktik/Penugasan 4 jam) @ 60 menit. 
Untuk mempermudah proses pembelajaran dan 
meningkatkan partisipasi seluruh peserta, dilakukan langkah-
langkah pembelajaran sebagai berikut: 
 
Langkah – 1 Pengkondisian 

 10 menit; Fasilitator menyampaikan pengantar, 
memperkenalkan narasumber, dan sekaligus menjelaskan 
tujuan umum dan tujuan khusus materi pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat desa.  
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 5 menit; Narasumber mengambil alih proses belajar 
dalam kelas secara keseluruhan dan menjelaskan bahwa 
pokok bahasan tentang program dan kegiatan 
pengembangan desa peduli gambut terdiri dari tiga sub 
pokok bahasan yaitu peran serta masyarakat dalam 
pembangunan DPG, program dan kegiatan DPG, dan 
skema perhutanan sosial di wilayah gambut.  

 
Langkah – 2 Pembahasan Materi/Pokok Bahasan 

Pokok 
Bahasan 1 

: Program dan Kegiatan Pengembangan 
Desa Peduli Gambut 

Waktu : 90 Menit 
Sub Pokok 
Bahasan 1.1 

: Partisipasi Masyarakat dalam 
Pembangunan DPG 

Waktu Belajar : 15 menit paparan dan 10 menit tanya 
jawab 

 Memaparkan tentang hak-hak masyarakat dalam 
pembangunan desa sebagaimana amanat UU No. 6 tahun 
2014 tentang Desa, PP No. 43 tahun 2014 jo PP No. 47 
tahun 2015, serta Permendagri No. 114 tahun 2014. 
Dalam hal ini akan diuraikan pasal-pasal yang menjamin 
keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan 
pembangunan desa, termasuk pengembangan program 
desa peduli gambut.  Proses ini diharapkan melahirkan 
pemahaman tentang ruang-ruang partisipasi masyarakat 
yang harus diupayakan oleh Fasilitator Desa. 

 Lanjutkan dengan proses tanya jawab secara interaktif, 
sekaligus sebagai kesempatan bagi peserta untuk 
memberikan klarifikasi atas penyampaian materi. Undang 
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paling banyak 3 orang peserta yang dipilih secara acak 
atau berdasarkan kesediaan mereka sendiri. 

Sub-Pokok 
Bahasan 1.2 

: Program dan Kegiatan DPG 

Waktu Belajar : 15 menit paparan dan 10 menit tanya 
jawab 

 Untuk mengingat kembali tentang materi yang sudah 
dibahas pada Materi Dasar tentang DPG, tanyakan 
kembali “apa saja yang sudah dipelajari pada Materi 
Dasar sebelumnya tentang Program Desa Peduli 
Gambut?”. Catat jawaban peserta pada kertas plano, 

 Lengkapi dan perkuat tentang apa yang sudah dipahami 
peserta dengan menayangkan dan menjelaskan ruang 
lingkup program peduli gambut sebagaimana yang telah 
ditetapkan oleh BRG tahun 2017. Satu per-satu program 
dan kegiatan dalam program DPG dijelaskan secara 
sistematis, untuk mengenali target outcome secara 
mendalam. 

 Menjelaskan keterkaitan antara program dan kegiatan 
DPG dengan kerangka penyelenggaraan desa yang 
meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

Keterkaitan antara program dan kegiatan DPG dengan 
uraian kegiatan dalam empat bidang 
penyelenggaraan desa sangat penting untuk diketahui 
oleh peserta, agar dapat mengetahui 
kesenjangannya. Apabila kesenjangan antara desain 
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program DPG dan kerangka penyelenggaraan desa 
telah teridentifikasi, maka peserta dapat diajak untuk 
mencari strategi untuk melakukan penyelarasan. 

 Di akhir sesi, narasumber memberikan kesempatan 
kepada 3 orang peserta yang mengajukan diri atau yang 
ditunjuk secara acak (terutama peserta yang kelihatan 
kurang aktif) untuk mengajukan pertanyaan dan dibahas 
secara partisipatif. 

Sub-Pokok 
Bahasan 1.3 

: Skema Perhutanan Sosial di Wilayah 
Gambut 

Waktu 
Belajar 

: 15 menit paparan dan 10 menit 
tanya jawab 

 Memaparkan kebijakan Perhutanan Sosial sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 yang meliputi: 
1) Skema Hutan Desa (HD),  
2) Hutan Kemasyarakatan (HKm),  
3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR),  
4) Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK).  

Skema Perhutanan Sosial yang disampaikan dalam 
materi ini ditekankan kepada skema HD, HKm, HTR, 
dan HA, karena yang paling relevan dengan konteks 
pembangunan desa dan program desa peduli gambut. 

Pada materi ini narasumber akan menguraikan tata 
cara pengajuan usulan serta skema pengembangan 
perhutanan sosial yang sesuai untuk desa atau 
kawasan perdesaan di areal gambut. Pendalaman 
sub-pokok bahasan ini ditekankan pada 
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pengembangan skema perhutanan sosial yang 
relevan terhadap program Desa Peduli Gambut. 

 Penajaman materi dilakukan melalui tanya jawab antara 
narasumber dengan peserta paling banyak 3 orang. 
Utamakan peserta yang kurang menunjukkan respon. 

Pokok Bahasan 2 : Sistem Pembangunan Desa 
Waktu : 90 Menit 
Pengkondisian : 10 menit 

 10 menit; Fasilitator kembali menghantarkan proses 
pembelajaran dengan menjelaskan bahwa pokok 
bahasan yang akan dipelajari ini adalah kelanjutan dari 
pokok bahasan pertama. Diawali dengan review atas 
pokok bahasan sebelumnya, fasilitator menyampaikan 
tujuan materi sistem pembangunan desa. 

Sub-Pokok 
Bahasan 2.1 

: Peraturan Desa  

Waktu Belajar : 15 menit paparan dan 15menit 
tanya jawab 

 Buka sesi dengan pertanyaan: “apa saja yang harus 
diatur oleh desa terkait program Desa Peduli Gambut?” 
Melalui pertanyaan tersebut, narasumber mencoba 
mengurai kembali pemahaman peserta tentang aspek 
strategis dari program DPG yang telah disampaikan 
dalam pokok bahasan sebelumnya. 

 Lanjutkan dengan pertanyaan lain: “apa saja produk 
hukum yang bisa dilahirkan oleh pemerintahan desa?” 
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program DPG dan kerangka penyelenggaraan desa 
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pengembangan skema perhutanan sosial yang 
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hukum yang bisa dilahirkan oleh pemerintahan desa?” 



140

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

140 

Dari sini curah pendapat dimulai untuk mengukur 
pengetahuan peserta terhadap kewenangan Desa dalam 
konteks regulasi. Jawaban peserta dicatat dalam kertas 
plano/flipchart. 

 Memaparkan tentang produk hukum desa sebagaimana 
diatur dalam UU Desa, PP No. 43 tahun 2014 jo PP No. 
47 tahun 2015, dan Permendagri No. 111 tahun 2014. 
Paparan tersebut akan menyajikan informasi tentang 
jenis peraturan di desa dan alur pembuatannya secara 
singkat dan jelas. 

 Mempersilahkan peserta untuk menyampaikan 
klarifikasi atau pertanyaan untuk memperdalam 
pemahaman bersama. Khususnya tentang alur dan 
mekanisme pembuatannya. Sisi lain yang penting juga 
tentang dimana wilayah dan kesempatan Fasilitator DPG 
dapat melakukan perannya. 

Sub-Pokok 
Bahasan 2.2 

: Penyusunan Rencana Pembangunan 
Desa 

Waktu Belajar : 20 menit paparan dan 10menit 
tanya jawab 

 Pada materi ini narasumber juga akan memulai proses 
belajar dengan diskusi terbuka atau curah pendapat 
secara partisipatif. Pertanyaan pertama yaitu: “apa saja 
dokumen perencanaan pembangunan yang harus 
dimiliki desa?” Paling banyak empat orang peserta 
ditunjuk untuk menjawab pertanyaan tersebut, lalu 
narasumber mencatat dalam kertas plano atau metaplan 
yang tersedia.  

 Sebelum masuk pada paparan bahan yang telah 
dipersiapkan, ajukan pertanyaan kedua: “bagaimana 
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proses penyusunan, pembahasan dan penetapan 
dokumen-dokumen perencanaan tersebut?” 
Narasumber menunjuk empat orang peserta lainnya 
untuk menjawab, lalu dicatat dan ditempelkan pada 
kertas plano. 

 Membahas jawaban-jawaban dari pertanyaan pertama 
dan kedua, sambil menyampaikan paparan tentang 
sistem perencanaan pembangunan desa. Pada tahap ini 
jelaskan langkah demi langkah penyusunan, 
pembahasan dan penetapan, serta prasyarat apa yang 
diatur oleh UU Desa dan peraturan turunannya secara 
sistematis. 

 Di akhir sesi, peserta diberikan kesempatan untuk 
bertanya atau mengklarifikasi penjelasan narasumber, 
sampai seluruhnya dianggap jelas dan dapat dipahami 
secara baik. 
 

Sub-Pokok 
Bahasan 2.3 

: Penganggaran Pembangunan Desa  

Waktu Belajar : 20 menit paparan dan 10menit tanya 
jawab 

 Tanyakan kepada peserta, “siapa yang sudah pernah 
mengikuti proses penganggaran desa?”. Jika ada, minta 
mereka sharing pengalaman proses penganggaran desa, 
tanyakan kembali “bagaimana keterkaitan antara 
perencanaan desa dengan panganggaran desa?” 

 Mulai dengan pembahasan keterkaitan antara 
perencanaan dan penganggaran desa. Kemudian 
paparkan materi penganggaran desa, yaitu meliputi 
sumber pendapatan desa, hubungan antara kedudukan, 
kewenangan dan anggaran, ruang lingkup penganggaran 
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desa, serta anatomi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APB Desa). 

Pemaparan ini akan lebih banyak ditekankan pada 
penjelasan tentang anatomi APBDesa serta 
membahas keterkaitannya dengan jenis kegiatan yang 
relevan dengan program Desa Peduli Gambut. 

 Undang empat orang peserta untuk menyampaikan 
pertanyaan atau klarifikasi, lalu dibahas secara 
partisipatif, sampai seluruh peserta mendapatkan 
pemahaman yang sama secara baik dan jelas. 

  

Pokok Bahasan 3 : Integrasi Program DPG dalam 
Sistem Pembangunan Desa  

Waktu : 180 Menit 

     Pengkondisian  (10 menit) 

 10 menit; Fasilitator kembali mengantarkan proses 
belajar dengan mereview singkat dua pokok bahasan 
sebelumnya yang merupakan satu kesatuan kerangka 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Kemudian fasilitator menyampaikan tujuan umum 
maupun tujuan khusus dari penyampaian pokok 
bahasan ketiga tersebut. 

 Menanyakan tentang latar belakang dan alasan 
mendasar “mengapa kita harus membahas integrasi 
program DPG dalam sistem pembangunan desa?”. 
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Sub-Pokok 
Bahasan 3.1 

: Siklus Perencanaan dan 
Anggaran Desa  

Waktu Belajar : 20 menit paparan dan 40 
menit diskusi kelompok  

 Memaparkan siklus perencanaan dan anggaran desa 
dalam bentuk diagram dan matrik secara sistematis 
untuk memperkuat pendapat peserta yang sudah 
berbagi. Dari paparan tersebut peserta diajak untuk 
mengidentifikasi momentum-momentum penting 
strategis untuk diintervensi oleh Fasilitator DPG bersama 
masyarakat desa. 

 Memaparkan persandingan program kegiatan yang 
bersifat generik sebagaimana di atur dalam Permendagri 
No. 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa, 
dengan kegiatan program Desa Peduli Gambut.  

 Meminta kepada peserta untuk menyusun melalui 
diskusi kelompok tentang isu strategis terkait DPG, serta 
kegiatan yang relevan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Selain itu peserta juga menghitung estimasi kebutuhan 
anggaran pada setiap kegiatan yang diidentifikasi.  

 Peserta dibagi menjadi empat kelompok dan masing-
masing akan membahas tema berbeda, yaitu:  
- Kelompok 1: Penyelenggaraan pemerintahan desa 
- Kelompok 2: Pembangunan desa 
- Kelompok 3: Pembinaan kemasyarakatan 
- Kelompok 4: Pemberdayaan masyarakat desa 
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Sub-Pokok 
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Anggaran Desa  

Waktu Belajar : 20 menit paparan dan 40 
menit diskusi kelompok  
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Selain itu peserta juga menghitung estimasi kebutuhan 
anggaran pada setiap kegiatan yang diidentifikasi.  

 Peserta dibagi menjadi empat kelompok dan masing-
masing akan membahas tema berbeda, yaitu:  
- Kelompok 1: Penyelenggaraan pemerintahan desa 
- Kelompok 2: Pembangunan desa 
- Kelompok 3: Pembinaan kemasyarakatan 
- Kelompok 4: Pemberdayaan masyarakat desa 
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 Kelompok akan berdiskusi selama 30 menit, kemudian 
mempresentasikan hasil diskusi masing-masing.  

 Pertajam dari setiap presentasi, dan menarik kesimpulan 
untuk disepakati secara partisipatif. 

Sub-Pokok 
Bahasan 3.2 

: Sistem Peraturan Desa untuk 
Pengelolaan dan Pemanfaatan 
Ekosistem Gambut  

Waktu Belajar : 20 menit paparan dan 40 menit diskusi 
kelompok  

 Sampaikan bahan presentasi tentang potensi 
pengaturan atas pengelolaan dan pemanfaatan 
ekosistem gambut di desa. Materi ini akan mengupas 
irisan (interseksi) antara UU No. 6 tahun 2014 tentang 
Desa, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 
32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, UU No. 23 tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah, dan PP No. 71 tahun 2017 
tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem 
gambut. 

Pada paparan tersebut juga disampaikan ruang 
lingkup kewenangan Desa dalam mengatur 
perlindungan dan pengelolaan gambut sesuai dengan 
UU Desa dan peraturan teknis di bawahnya. 

Inti materi ini adalah mencari celah hukum UU 
Pemda, UU Kehutanan, UU PPLH, PP perlindungan 
gambut dan UU Desa, dalam rangka memberikan 
landasan legal bagi desa untuk membuat regulasi 
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perlindungan dan pengelolaan gambut. 

 Peserta diminta untuk berbagi dalam tiga kelompok 
untuk mendiskusikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Identifikasi pasal-pasal yang berkaitan dengan 
perlindungan dan pemanfaatan ekosistem 
gambut! 

2. Apakah dalam regulasi yang dianalisis memberikan 
mandat langsung kepada desa untuk mengatur 
perlindungan dan pemanfaatan ekosistem 
gambut? Jelaskan! 

3. Rumuskan draft regulasi di desa yang mengatur 
tentang perlindungan dan pengelolaan gambut! 
 
 
 

 Hasil diskusi setiap kelompok ditulis dalam kertas plano, 
dan dipresentasikan secara singkat. Pada setiap 
presentasi hasil diskusi kelompok, narasumber membuat 
catatan serta membahas lebih dalam, agar diperoleh 
kesimpulan yang penting dan strategis. 

Sub-Pokok 
Bahasan 3.3 

: Kemitraan Usaha, BUMDesa, dan 
Pengembangan Ekonomi Produktif  

Waktu Belajar : 20 menit paparan dan 40 menit diskusi 
kelompok  

 Menyampaikan kerangka konseptual tentang peran 
strategis BUMDesa dalam pengembangan program DPG 
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dan pengembangan ekonomi produktif masyarakat desa 
sekitar gambut.  

 Mengulas kelembagaan BUMDesa sebagaimana diatur 
dalam UU Desa dan peraturan pelaksanaannya, 
termasuk tata cara pendirian dan pengembangannya. 
Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan identifikasi 
potensi ekonomi desa gambut, serta strategi konsolidasi 
kegiatan ekonomi berbasis rumah tangga dalam 
kerangka kemitraan usaha kolektif yang lebih 
menguntungkan. 

 Selanjutnya narasumber membagi peserta dalam empat 
kelompok untuk mendiskusikan isu-isu strategis sebagai 
berikut: 

1. Identifikasi potensi ekonomi desa gambut secara 
umum, 

2. Menyusun analisis usaha yang akan dikembangkan 
oleh BUMDesa di Desa Gambut (value chain 
analysis), 

 

3. Model kerjasama BUMDesa dengan pelaku usaha 
lain dan pemilik modal (perbankan, dll), 

Setiap kelompok dipersilahkan untuk 
mempresentasikan hasil diskusi, sambil dibahas 
dan dipertajam oleh narasumber secara 
partisipatif. 

 

Langkah – 3 Rangkuman dan Penutup 

 Untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai, ajukan 
pertanyaan kepada beberapa peserta: 
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1) Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang Program 
Desa Peduli Gambut 

2) Jelaskan bagaimana peran serta masyarakat dalam 
pembangungan Desa Peduli Gambut 

3) Jelaskan tahapan proses penyusunan peraturan di 
desa 

4) Jelaskan jenis-jenis rencana pembangunan desa 
5) Jelaskan sumber-sumber pendanaan pembangunan 

desa yang masuk dalam APBDesa 
6) Jelaskan strategi integrasi program Desa Peduli 

Gambut dalam Sistem Pembangunan Desa 
 Sampaikan salam penutup. 

 
5.7 Uraian Materi 

Pokok Bahasan 1: 
Program dan 
Kegiatan 
Pengembangan 
Desa Peduli 
Gambut 

Desa Peduli Gambut (DPG) adalah 
kerangka penyelaras program dan 
kegiatan yang sudah ada di desa-desa 
gambut dan alat ukur bersama untuk 
menetapkan kontribusi program pada 
capaian kemajuan status desa-desa 
gambut. 
 
Program DPG dikembangkan dengan 
prinsip-prinsip yang harus dijunjung 
tinggi oleh seluruh pemangku 
kepentingan, yaitu antara lain tanggap 
bencana, keswadayaan, pengakuan, 
transparansi, kesejahteraan, dan 
inklusif. 
 
Program DPG telah ditetapkan 
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rangkaian kegiatan-kegiatan strategis. 
Dalam peraturan yang mengatur 
pedoman pembangunan desa 
menyebutkan bahwa terdapat dua 
bidang yang memiliki indikasi kegiatan 
relevan dengan program DPG yaitu 
penyelenggaraan pemerintahan desa 
dan pembangunan desa. 

Sub-Komponen 1.1 
Peran serta 
masyarakat dalam 
pembangunan 
Desa Peduli 
Gambut 

Salah satu asas pengaturan desa 
adalah partisipasi, yaitu turut 
berperan aktif dalam suatu kegiatan 
di desa. Partisipasi masyarakat 
dijamin oleh UU Desa dalam 
penyelenggaran pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan dalam wadah 
Lembaga Kemasyarakatan Desa.  
 
(UU Desa, pasal 3) Bahkan UU Desa 
juga menetapkan tujuan untuk 
mendorong partisipasi masyarakat 
desa untuk pengembangan potensi 
dan aset guna mewujudkan 
kesejahteraan bersama.  
 
(UU Desa, pasal 4) Pada dasarnya 
masyarakat memiliki hak-hak jelas, 
yang apabila dikelompokkan menjadi 
tiga bagian yaitu hak politik, hak 
informatif, dan hak alokatif. 
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Hak Politik yaitu hak warga untuk 
terlibat dalam pengambilan 
keputusan mulai dari tahap 
perencanaan, pembahasan, 
pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban. Adapun Hak 
Informatif yaitu hak warga untuk 
memperoleh dan mengakses data dan 
informasi secara mudah, murah, dan 
cepat. Sedangkan Hak Alokatif adalah 
hak warga untuk memperoleh alokasi 
anggaran pembangunan dan layanan 
secara adil. 
 
Dalam konteks pembangunan desa, 
termasuk di dalamnya pengembangan 
desa peduli gambut, masyarakat 
memiliki jaminan hak untuk berperan 
aktif melalui mekanisme Musyawarah 
Desa (MusDes) dan musyawarah 
perencanaan pembangunan desa 
(MusrenbangDes). 

Sub-Komponen 1.2 
Program dan 
kegiatan Desa 
Peduli Gambut 

Adapun kegiatan-kegiatan fasilitasi 
yang dirumuskan dalam kerangka 
program DPG yaitu meliputi 
pembentukan kawasan perdesaan, 
perencanaan tata ruang desa dan 
kawasan perdesaan, identifikasi dan 
resolusi konflik, pengakuan dan 
legalisasi hak dan akses, kelembagaan 
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pengelola hidrologi dan lahan, kerja 
sama antar desa, pemberdayaan 
ekonomi, penguatan pengetahuan 
lokal dan kesiapsiagaan masyarakat 
desa dalam menghadapi bencana 
kebakaran. 
 
Dalam Permendagri No. 114 tahun 
2014 diuraikan bahwa rencana 
pembangunan desa harus 
menetapkan kegiatan yang meliputi 
bidang penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 
 
Adapun kegiatan-kegiatan yang 
memiliki relevansi dengan program 
DPG adalah terdapat pada bidang 
penyelenggaraan pemerintahan desa, 
khususnya pada kegiatan penataan 
dan penegasan batas desa, dan 
penyusunan tata ruang desa. Selain 
itu juga terdapat pada bidang 
pembangunan desa yaitu pada aspek 
pembangunan ekonomi produktif 
dengan jenis kegiatan berjudul 
pengelolaan usaha hutan desa, dan 
aspek pelestarian lingkungan hidup. 

Sub-Komponen 1.3 
Skema perhutanan 

Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) 
merupakan salah satu prioritas 
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sosial di wilayah 
gambut 

nasional yang harus direalisasikan 
melalui penetapan 12,7 juta Ha 
kawasan hutan dalam skema hutan 
desa (HD), hutan kemasyarakatan 
(HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), 
hutan adat (HA), dan kemitraan 
kehutanan (KK). 
 
Dalam konteks desa sebagai satu 
satuan administrasi kewilayahan, 
skema perhutanan sosial yang paling 
relevan adalah Hutan Desa atau 
Hutan Desa Adat, karena terjadinya 
pergeseran pendekatan dari 
community driven development (CDD) 
menjadi village driven development 
(VDD). 
 
Mekanisme pengajuan skema ini 
harus diawali dengan pembentukan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 
sebagai lembaga pengelola HD. 
Dengan adanya BUMDesa sebagai 
instrumen kelembagaan utama 
sebagaimana diatur dalam UU Desa, 
maka desa tidak perlu lagi 
membentuk lembaga baru sebagai 
pengelola HD. 
 
Dalam kawasan perdesan yang 
merupakan hasil kerjasama antar 
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desa, opsi skema perhutanan sosial 
yang dapat dipilih adalah selain skema 
HD dan Hutan Adat. Artinya bagi 
suatu kawasan perdesaan yang sudah 
ditetapkan baik sebagai bagian dari 
Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional 
(KPPN) maupun sebagai prioritas 
daerah, dapat membentuk BUMDesa 
Bersama melalui Musyawarah Antar 
Desa. 
 
Kelembagaan BUMDesa Bersama 
tersebut kemudian dapat mengajukan 
skema HKm, HTR, dan Kemitraan 
Kehutanan. Hal ini juga berlaku untuk 
kawasan perdesaan gambut yang 
memiliki karakter luasan tidak 
terbatas pada satuan administrasi 
kewilayahan suatu desa bahkan 
kabupaten, kota, dan provinsi. 

Pokok Bahasan 2: 
Sistem 
Pembangunan 
Desa 

UU No. 6 tahun 2014 menetapkan 
kewenangan desa yaitu terdiri dari 
kewenangan berdasarkan hak asal 
usul dan kewenangan lokal berskala 
desa. Kewenangan tersebut yang 
harus dijalankan dalam kerangka 
penyelenggaraan desa. 
 
Penyelenggaraan desa sendiri paling 
sedikit meliputi aspek regulasi desa, 
rencana pembangunan desa, 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

153 

keuangan dan aset desa, serta Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDesa). 

Sub-Komponen 2.1 
Peraturan Desa 

Regulasi yang dapat dibuat oleh desa 
terdiri dari (1) Peraturan Desa, (2) 
Peraturan Kepala Desa, dan (3) 
Peraturan Bersama Kepala Desa. Tiga 
regulasi tersebut merupakan produk 
hukum yang dianggap sesuai dengan 
kewenangan yang dimiliki desa 
berdasarkan undang-undang. 
 
Peraturan Desa (Perdes) merupakan 
produk hukum desa yang berisi 
tentang materi-materi pelaksanaan 
kewenangan desa dan penjabaran 
lebih lanjut dari peraturan perundang-
undangan yang memiliki kedudukan 
hukum lebih tinggi. 
Artinya Perdes tentang program desa 
peduli gambut, maupun tentang 
pemanfaatan dan pengelolaan 
gambut dapat dibuat oleh desa 
selama masih dalam kerangka 
kewenangan desa atau sebagai tindak 
lanjut dari peraturan perundangan di 
atasnya. 
 
Sehingga perlu dilakukan analisis isu 
strategis dan krusial apa yang 
membutuhkan pengaturan dalam 
Perdes, serta analisis beberapa 
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peraturan perundangan seperti UU 
Kehutanan, UU Pemda, UU PPLH, UU 
Desa, dan PP Gambut dalam rangka 
mencari legitimasi legal untuk 
menerbitkan Perdes. 

Sub-Komponen 2.2 
Penyusunan 
rencana 
pembangunan 
Desa 

Perencanaan pembangunan desa 
disusun secara berjangka yaitu 
meliputi Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun 
atau setara dengan masa bakti Kepala 
Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Desa yang merupakan penjabaran 
RPJM Desa untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun. 
 
RPJM Desa harus sudah ditetapkan 
paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung 
sejak pelantikan Kepala Desa. RKP 
Desa paling lambat disusun oleh 
pemerintah desa pada bulan Juli dan 
harus ditetapkan paling lambat akhir 
bulan September tahun sebelumnya. 
Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
 
RPJM Desa memuat visi dan misi 
Kepala Desa, arah kebijakan 
pembangunan desa, serta rencana 
kegiatan yang meliputi bidang 
penyelenggaraan pemerintahan desa, 
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pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa. 
 
Kepala Desa bertanggungjawab 
terhadap penyusunan RPJM Desa, 
yang serta wajib mengikutsertakan 
unsur masyarakat yang terdiri paling 
sedikit terdiri dari tokoh adat, tokoh 
agama, tokoh masyarakat, tokoh 
pendidikan, kelompok tani, kelompok 
nelayan, kelompok perajin, kelompok 
perempuan, kelompok pemerhati dan 
perlindungan anak, kelompok 
masyarakat miskin, dan kelompok 
masyarakat lain sesuai kondisi desa. 
 
Tahap penyusunan RPJM Desa 
meliputi pembentukan tim penyusun, 
penyelarasan arah kebijakan 
perencanaan pembangunan 
kabupaten/kota, pengkajian keadaan 
desa, penyusunan rencana 
pembangunan desa melalui MusDes, 
penyusunan rancangan RPJM Desa, 
penyusunan rencana pembangunan 
desa melalui Musrenbang Desa, dan 
penetapan RPJM Desa. 
 
RKP Desa merupakan penjabaran dari 
RPJM Desa yang disusun setiap tahun. 
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Desa, dan PP Gambut dalam rangka 
mencari legitimasi legal untuk 
menerbitkan Perdes. 

Sub-Komponen 2.2 
Penyusunan 
rencana 
pembangunan 
Desa 

Perencanaan pembangunan desa 
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untuk jangka waktu 6 (enam) tahun 
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Desa yang merupakan penjabaran 
RPJM Desa untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun. 
 
RPJM Desa harus sudah ditetapkan 
paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung 
sejak pelantikan Kepala Desa. RKP 
Desa paling lambat disusun oleh 
pemerintah desa pada bulan Juli dan 
harus ditetapkan paling lambat akhir 
bulan September tahun sebelumnya. 
Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa 
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RPJM Desa memuat visi dan misi 
Kepala Desa, arah kebijakan 
pembangunan desa, serta rencana 
kegiatan yang meliputi bidang 
penyelenggaraan pemerintahan desa, 
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pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa. 
 
Kepala Desa bertanggungjawab 
terhadap penyusunan RPJM Desa, 
yang serta wajib mengikutsertakan 
unsur masyarakat yang terdiri paling 
sedikit terdiri dari tokoh adat, tokoh 
agama, tokoh masyarakat, tokoh 
pendidikan, kelompok tani, kelompok 
nelayan, kelompok perajin, kelompok 
perempuan, kelompok pemerhati dan 
perlindungan anak, kelompok 
masyarakat miskin, dan kelompok 
masyarakat lain sesuai kondisi desa. 
 
Tahap penyusunan RPJM Desa 
meliputi pembentukan tim penyusun, 
penyelarasan arah kebijakan 
perencanaan pembangunan 
kabupaten/kota, pengkajian keadaan 
desa, penyusunan rencana 
pembangunan desa melalui MusDes, 
penyusunan rancangan RPJM Desa, 
penyusunan rencana pembangunan 
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RPJM Desa yang disusun setiap tahun. 
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RKP Desa yang disusun seharusnya 
sesuai dengan informasi dari 
kabupaten/kota tentang pagu 
indikatif anggaran yang akan diterima 
desa, serta sesuai dengan rencana 
kegiatan pemerintah, pemerintah 
daerah kabupaten/kota/provinsi. 
 
Dokumen RKP Desa ini sangat penting 
karena akan menjadi dasar penetapan 
APB Desa setiap tahun anggaran. 
Tahap penyusunan RKP Desa meliputi 
penyusunan rencana pembangunan 
desa melalui MusDes, pembentukan 
tim penyusun, pencermatan pagu 
indikatif dan penyelarasan 
program/kegiatan yang akan masuk 
ke desa, telaah RPJM Desa, 
penyusunan rancangan RKP Desa, 
penyusunan RKP Desa melalui 
Musrenbang Desa, penetapan RKP 
Desa, perubahan RKP Desa, dan 
pengajuan daftar usulan RKP Desa. 

Sub-Komponen 2.3 
Penganggaran 
pembangunan 
Desa 

Pengelolaan Keuangan Desa adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan desa. 
Adapun Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APB Desa) yaitu suatu 
rencana keuangan tahunan 
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pemerintahan desa yang disusun oleh 
pemerintah desa, dibahas bersama 
BPD, dievaluasi oleh Bupati/Walikota, 
dan ditetapkan oleh Kepala Desa. 
 
Masa pengelolaan keuangan desa 
adalah satu tahun yaitu sejak 1 
Januari sampai dengan 31 Desember, 
yang dikelola berdasarkan asas 
transparansi, akuntabilitas dan 
partisipasi, serta dilaksanakan secara 
tertib dan disiplin. 
 
Struktur APB Desa tediri dari 
pendapatan, belanja dan pembiayaan. 
Pendapatan desa tediri dari Dana 
Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Pendapatan Asli Desa, Bantuan 
Keuangan, Hibah dan Sumbangan, 
dan Lain-lain pendapatan yang sah. 
 
Adapun klasifikasi Belanja Desa terdiri 
atas kelompok penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa, pemberdayaan 
masyarakat desa, dan belanja tidak 
terduga. Setiap kegiatan dalam 
kelompok belanja desa memiliki jenis 
yaitu pegawai, belanja barang dan 
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jasa, dan modal. 
Pembiayaan Desa terdiri atas 
penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan. 
Penerimaan pembiayaan mencakup 
SiLPA, pencairan dana cadangan, dan 
hasil penjualan kekayaan desa yang 
dipisahkan. Sedangkan pengeluaran 
pembiayaan terdiri dari pembentukan 
dana cadangan dan penyertaan modal 
desa. Dalam hal penyertaan modal, 
dapat dialokasikan untuk 
pengembangan BUM Desa. 

Pokok Bahasan 3: 
Integrasi Program 
DPG dalam Sistem 
Pembangunan 
Desa 

Untuk memastikan program dan 
kegiatan dalam rencana 
pembangunan desa relevan dengan 
upaya pembangunan DPG, maka 
seluruh proses dan tahapan 
penyusunan RPJM Desa dan RKP 
Desa, khususnya pada desa-desa 
wilayah gambut, harus dipengaruhi 
substansinya oleh para pemangku 
kepentingan maupun fasilitator desa. 
Intervensi atau upaya mempengaruhi 
rencana pembangunan desa dan 
penganggaran desa dilakukan melalui 
keikutsertaan para fasilitator desa dan 
pemangku kepentingan DPG dalam 
setiap proses perencanaan, 
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pembahasan, pembahasan, dan 
pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, 
dan APB Desa. 
 
Selain itu, pemerintah desa dan BPD 
harus dipengaruhi untuk segera 
menerbitkan regulasi desa yang 
mengatur tentang pengelolaan dan 
pemanfaatan gambut, selama tidak 
bertentangan dengan peraturan 
perundangan di atasnya, meskipun 
juga tidak diperintahkan atau 
dimandatkan. 
Integrasi program DPG dalam sistem 
penyelenggaraan desa juga harus 
dilakukan melalui penguatan serta 
pengembangan kelembagaan 
ekonomi desa. Pendekatan ini apabila 
berhasil akan memberikan manfaat 
pada dua sisi yaitu nilai tambah 
ekonomi masyarakat, dan juga 
pendapatan asli desa. 

Sub-Komponen 3.1 
Siklus perencanaan 
dan anggaran 

Periode perencanaan dan 
penganggaran desa setiap tahun 
dimulai sejak bulan Januari sampai 
dengan Desember tahun sebelumnya 
(n-1). Secara prosedural, berikut ini 
adalah tahapan perencanaan di desa: 
- Pemerintah desa mulai menyusun 
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RKP Desa bulan Juli 
- Pemerintah desa menetapkan RKP 

Desa dalam Peraturan Desa paling 
lambat akhir bulan September 
 

Adapun tahapan penyusunan APB 
Desa adalah: 
- Sekretaris Desa menyusun 

rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa berdasarkan RKP Desa 

- Rancangan Perdes tentang APB Desa 
diserahkan oleh Sekretaris Desa 
kepada Kepala Desa 

- Kepala Desa menyampaikan 
rancangan Perdes tentang APB Desa 
kepada BPD untuk dibahas dan 
disepakati bersama 

- Kepala Desa dan BPD harus sudah 
menyepakati rancangan Perdes 
tentang APB Desa paling lambat 
bulan Oktober tahun sebelumnya 

- Kemudian Kepala Desa 
menyampaikan hasil kesepakatan 
rancangan Perdes tentang APB Desa 
kepada Bupati/Walikota melalui 
camat untuk dievaluasi 

- Hasil evaluasi dari Bupati/Walikota 
paling lambat 20 hari 

- Tindak lanjut perbaikan hasil 
evaluasi oleh Desa terhadap 
rancangan Perdes tentang APB Desa 
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paling lambat 7 hari 
- Apabila sudah disetujui hasil 

perbaikannya, maka Kepala Desa 
menetapkan Perdes tentang APB 
Desa paling lambat 31 Desember 
tahun sebelumnya 

Sub-Komponen 3.2 
Sistem peraturan 
desa dalam 
pengelolaan dan 
pemanfaatan 
ekosistem gambut 

Peraturan Desa desa dapat disusun 
oleh Kepala Desa maupun oleh BPD. 
Berikut ini adalah tahapan pembuatan 
Peraturan Desa: 
- Rancangan Peraturan Desa disusun 

oleh Kepala Desa atau BPD 
- Rancangan Perdes yang telah 

disusun wajib dikonsultasikan 
kepada masyarakat/kelompok yang 
terkait dengan materi pengaturan 

- Hasil masukan dari konsultasi warga 
tersebut dipergunakan untuk 
memperbaiki rancangan Perdes 

- Rancangan Perdes diserahkan 
kepada BPD untuk dibahas dan 
disepakati bersama 
 

Dalam hal rancangan Perdes yang 
mengatur tentang pengelolaan dan 
pemanfaatan ekosistem gambut di 
desa, fasilitator dan para pemangku 
kepentingan dapat mengajukan 
usulan draft kepada BPD melalui 
forum audiensi. 
Draft yang disusun masyarakat dan 
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pemangku kepentingan tersebut, 
apabila disepakati bersama, akan 
menjadi rancangan Perdes yang 
diusulkan oleh BPD. 

Sub-Komponen 3.3 
Kemitraan usaha, 
BUMDesa, dan 
pengembangan 
ekonomi produktif 

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 
adalah badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan 
Desa yang dipisahkan guna mengelola 
aset, jasa pelayanan, dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa. 
 
Pendirian BUM Desa dimaksudkan 
sebagai upaya menampung seluruh 
kegiatan di bidang ekonomi dan/atau 
pelayanan umum yang dikelola oleh 
Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. 
 
Adapun tahapan pendirian BUM Desa 
adalah meliputi: (i) Sosialisasi untuk 
meningkatkan pemahaman tentang 
BUM Desa; (ii) Inisiatif pemerintah 
desa/ masyarakat desa; (iii) 
membentuk tim kaji/perumus/panitia 
persiapan; (iv) pembahasan hasil 
kajian oleh Pemdes dan BPD; (v) 
persiapan MusDes pendirian BUM 
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Desa; (vi) MusDes pendirian BUM 
Desa oleh BPD; (vii) Penetapan 
Perdes, AD/ART, dan pengurus BUM 
Desa; dan (viii) Memulai usaha BUM 
Desa. 
 
Pendirian BUM Desa melalui 
musyawarah desa, dan ditetapkan 
dalam peraturan desa. Adapun hasil 
usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk 
pengembangan usaha, serta 
pembangunan desa, pemberdayaan 
masyarakat desa, dan pemberian 
bantuan untuk masyarakat miskin 
yang ditetapkan dalam APB Desa. 
 
Pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi/kabupaten/kota, dan 
pemerintah desa harus mendorong 
perkembangan BUM Desa melalui 
pemberian hibah/akses permodalan, 
pendampingan teknis dan akses ke 
pasar, dan memprioritaskan BUM 
Desa dalam pengelolaan sumberdaya 
alam di desa. 
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5.9 Lampiran 

Lembar Bantu Belajar 

Panduan Diskusi Kelompok 

Petunjuk Diskusi untuk setiap kelompok 

1. Selama 30 menit, diskusikan hal berikut: 

a. Identifikasi potensi ekonomi desa gambut secara 
umum 

b. Susun analisis usaha yang akan dikembangkan 
oleh BUMDesa di Desa Gambut (Value Chain 
Analysis) 

c. Model kerjasama BUMDesa dengan pelaku usah 
lain dan pemilik modal (perbankan, dan lembaga 
keuangan lainya). 

2. Tuliskan hasil diskusinya pada kertas plano/flipchart  

3. Siapkan salah seorang sebagai wakil juru bicara (jika 
pleno peresentasi), siapkan pos-it di setiap kelompok 
jika plenonya menggunakan jalan berputar ke hasil 
kelomok lain. 

 

Selamat Berdiskusi 

 
 
 
 
 
 



165

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

164 

5.8 Referensi 

1. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa 
2. PP No. 43 tahun 2014 jo PP No. 47 tahun 2015 tentang 

peraturan pelaksanaan UU Desa 
3. PP No. 71 tahun 2017 tentang Perlindungan dan 

pengelolaan ekosistem gambut 
4. Permendagri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman 

Teknis Peraturan di Desa 
5. Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa 
6. Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa 
7. Permendesa No. 1 tahun 2015 tentang Kewenangan 

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 
berskala desa 

8. Permendesa No. 2 tentang Pedoman tata tertib dan 
mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa 

9. Permendesa No. 4 tentang Pendirian, pengurusan dan 
pengelolaan, dan pembubaran BUMDesa 

10. Kerangka Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa. Baha presentasi Direktur Jenderal 
PPMD, Kementerian Desa, PDTT. Tahun 2015 

11. Prayitno, Hadi. Dkk. Panduan Pembangunan dan 
Penganggaran Desa Responsif Tata Kelola Hutan dan 
Lahan. FITRA Provinsi Riau, tahun 2017 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

165 

5.9 Lampiran 

Lembar Bantu Belajar 

Panduan Diskusi Kelompok 

Petunjuk Diskusi untuk setiap kelompok 

1. Selama 30 menit, diskusikan hal berikut: 

a. Identifikasi potensi ekonomi desa gambut secara 
umum 

b. Susun analisis usaha yang akan dikembangkan 
oleh BUMDesa di Desa Gambut (Value Chain 
Analysis) 

c. Model kerjasama BUMDesa dengan pelaku usah 
lain dan pemilik modal (perbankan, dan lembaga 
keuangan lainya). 

2. Tuliskan hasil diskusinya pada kertas plano/flipchart  

3. Siapkan salah seorang sebagai wakil juru bicara (jika 
pleno peresentasi), siapkan pos-it di setiap kelompok 
jika plenonya menggunakan jalan berputar ke hasil 
kelomok lain. 

 

Selamat Berdiskusi 

 
 
 
 
 
 



166

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

166 

Bahan paparan   

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

167 

 

 

 



167

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

166 

Bahan paparan   

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

167 

 

 

 



168

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

168 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

169 

 

 

 



169

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

168 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

169 

 

 

 



170

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

170 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

171 

 

 

 



171

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

170 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

171 

 

 

 



172

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

172 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

173 

 

 

 



173

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

172 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

173 

 

 

 



174

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

174 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

175 

 

 

 



175

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

174 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

175 

 

 

 



176

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

176 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

177 

 

 

 



177

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

176 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

177 

 

 

 



178

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

178 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

179 

 

 

 



179

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

178 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

179 

 

 

 



180

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

180 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

181 

 

 

 



181

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

180 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

181 

 

 

 



182

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

182 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

183 

 

 

 



183

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

182 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

183 

 

 

 



184

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

184 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

185 

 

 

 



185

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

184 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

185 

 

 

 



186

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

186 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

187 

 

 

 



187

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

186 

 

 

 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

187 

 

 

 



188

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

188 

 

 

 
 

 
 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

189 

 
 
 

BAB VI 

Materi Inti–3 
Resolusi Konflik 
 
6.1 Deskripsi Singkat 
 
Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk 
yang ada dalam ekosistem gambut, tidak jarang menjadi 
sumber konflik. Konflik dapat terjadi pada berbagai pihak, 
dengam berbagai sebab dan bentuk. Konflik misalnya dapat 
terjadi antar warga desa/kelurahan, konlik antara warga 
dengan orang di luar desa, konflik antar desa, konflik antara 
warga dengan perusahaan atau instansi pemerintah atau 
pengelola proyek pemerintah.  
 
Konflik menyebabkan disfungsi dalam kehidupan 
bermasyarakat. Pada gilirannya, konflik menjauhkan 
masyarakat dari peningkatan kesejahteraan. Menemukenali 
konflik dan upaya untuk menyelesaikannya adalah 
keniscayaan. Penyelesaian (resolusi) konflik yang berkaitan 
dengan lahan dan sumber daya alam tidaklah mudah. Hal ini 
dikarenakan akar sejarah konflik yang juga panjang.  
 
Ada perbedaan konflik dengan sengketa. Sengketa merupakan 
perselisihan antara orang perseorangan, badan hukum atau 
lembaga yang tidak memiliki dampak luas secara sosial politik. 
Sedangkan, konflik adalah perlisihan antara orang 
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perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum 
atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah 
berdampak luas secara sosial politik. Dengan demikian, 
resolusi konflik dibahas di sini adalah konflik dalam pengertian 
di atas yang sejalan dengan kerangka definisi yang digunakan 
oleh Badan Pertanahan Nasional. 
 
Modul resolusi konflik ini akan memberikan pemahaman yang 
kuat kepada peserta tentang jenis dan tipologi konflik serta 
mekanisme penyelesaiannnya. Peserta juga akan diajak 
melakukan analisis stakeholders sederhana hingga menuliskan 
kronologis pengaduan konflik. Selain metode ceramah, 
peserta akan diajak diskusi dan membahas kasus dalam 
konteks konflik di lahan gambut serta mengisi formulir 
pengaduan sebagai bagian tugas Fasdes memfasilitasi 
masyarakat untuk proses pengaduan konflik. 
 
Untuk memenuhi harapan tersebut, maka modul ini memuat 3 
pokok bahasan tentang batasan konflik, analisis stakeholder, 
kronologis dan pengaduan konflik. Materi ini dibahas selama 4 
jam (240 menit) dengan metode ceramah, tanya jawab, 
penugasan, studi kasus. 
 

 
6.2 Tujuan Pembelajaran 
 
1. Tujuan Umum  

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami 
akar masalah, aktor dan kronologis konflik serta 
memfasilitasi proses pengaduan ke BRG. 
 

2. Tujuan Khusus  
Pada akhir pembahasan materi ini, peserta dapat: 
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a. menjelaskan definisi, jenis dan tipologi konflik 
b. membuat analisis stakeholder (peran, fungsi, 

pengaruh), analisis social dan analisis organisasi 
c. memfasilitasi penyusunan kronologis dan 

perkembangan konflik serta pengaduan masyarakat 
kepada BRG 

 
 
6.3 Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 

1. Konflik 

1.1. Apa itu konflik? 
1.2. Jenis konflik 
1.3. Tipologi konflik 
1.4. Metode dan mekanisme penyelesaian konflik 

2. Analisis stakeholder 

2.1. Definisi analisis social. 
2.2. Analisis organisasi 
2.3. Definisi analisis stakeholder 
2.4. Metode penyusunan analisis stakeholder 
2.5. Metode penyusunan analisis social dan 

organisasi 

3. Kronologis dan pengaduan konflik 

3.1. Penulisan kronologis dan perkembangan 
konflik 

3.2. Proses dan mekanisme pengaduan 
masyarakat kepada BRG 

3.3. Sistem dan kanal pengaduan masyarakat 
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6.4 Metode 

Ceramah, Curah pendapat, Studi kasus, Praktek penyusunan 
analisis social, stakeholder, Praktek pengisian form 
pengaduan. 

6.5 Media Dan Alat Bantu Belajar 
Laptop; LCD; kertas plano; papan tulis; lembar studi kasus; 
Form Pengaduan, post-it. 

 

6.6 Langkah – Langkah Pembelajaran 

Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 
4 jam (Teori=1 jam, Praktik/Penugasan=3 jam) @ 60 menit. 
Untuk mempermudah proses pembelajaran dan 
meningkatkan partisipasi seluruh peserta, dilakukan langkah-
langkah pembelajaran sebagai berikut: 

 
Langkah – 1 Pengkondisian 

 Menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila 
belum pernah menyampaikan sesi di kelas, mulailah 
dengan perkenalan. Perkenalkan diri dengan 
menyebutkan nama lengkap dan tempat bekerja. 

 Memfasilitasi review pembelajaran materi sebelumnya 
dengan pertanyaan “Apa yang paling penting dipelajari 
pada materi sebelumnya?”. Peserta secara bergantian 
dari sisi kiri, sisi tengah dan sisi kanan memberikan 
jawaban. Fasilitator mencatat poin penting yang 
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disampaikan peserta dan mencoba mengkaitkan dengan 
Materi Inti – 3 tentang Resolusi Konflik. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran materi, pokok 
bahasan yang akan disampaikan dan metode yang akan 
digunakan serta waktu pembelajaran sesi ini.  

 Jika ada tanda-tanda kejenuhan, pandu peserta untuk 
bermain dan bernyanyi yang berkaitan dengan 
konsentrasi, karena selama 4 jam materi ini memerlukan 
konsentrasi yang baik. 
 
 

Langkah – 2 Pembahasan Materi/Pokok Bahasan 

1. Pokok Bahasan – 1 Konflik (1 jam) 

 Brainstorming: “Peserta berhadapan/berpasangan 
untuk berdiskusi”, “setiap pasangan dibagikan 1 
kartu metaplan untuk menuliskan yang berkaitan 
dengan Pemahaman tentang Konflik dengan 4 kata 
pada kartu metaplan”. 

 Hasil rumusan 4 kata dibaca oleh setiap pasangan, 
kemudian ditempel di papan/dinding/flipchart. 

 Diklarifikasi dan dijelaskan oleh fasilitator rumusan 
tentang pengertian dan batasan konflik termasuk 
sisi positif dari konflik --- menggunakan ppt. 

 Penjelasan UNSUR dan SKALA KONFLIK dengan 
power point, kemudian dilanjutkan dengan 
menjelaskan tentang tipe-tipe/jenis Konflik --- 
tipologi konflik.  

 Menjelaskan pohon masalah --- untuk menemukan 
solusi pemecahan masalah. 
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2. Pokok Bahasan – 2 Analisis Stakeholders (2 jam) 

 Menjelaskan tentang Analisa Parapihak dengan ppt., 
kemudian dilanjutkan dengan memaparkan dan 
menguraikan langkah-langkah analisis stakeholders 
(ada 10 langkah)-GTZ, 2007. 

 Dilakukan tanya jawab. 
 Menjelaskan dan menguraikan tentang 4 R, 

menggunakan power point.  

3. Pokok Bahasan – 3 Kronologis dan Pengaduan Konflik 
(1 jam) 

 Proses bagian ini dilakukan dengan pembahasan 
tentang Pengelolaan dan Penyelesaian Konflik. 

 Penjelasan tentang Pengelolaan dan Penyelesaian 
Konflik (di luar pengadilan atau melalui pengadilan). 

 Diskusi Kelompok, peserta dibagi menjadi 5 
kelompok Analisis Konflik. 

 Bagikan Lembar Kasus Konflik Pengelolaan Lahan 
Gambut pada Lampiran – 1, Panduan Diskusi 
Kelompok seperti Lampiran – 2 dan Formulir 
Pengaduan seperti Lampiran – 3. 

 Jelaskan tugas-tugas keompok. Beri kesempatan 
peserta jika ada yang kurang jelas, dan perlu 
penjelasan tambahan. Diskusi dilakukan selama 20 
menit untuk 2 tugas. 

 Hasil analisis kasus-nya ditempel di dinding. Ada 2 
kemungkinan untuk pleno: 
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1) Presentasi perwakilan kelompok, dan kelompok 
lain memberi tanggapan. 

2) Mengunjungi hasil pekerjaan kelompok lain dan 
memberi komentar dengan proses (masing-
masing ke kelompok lain selama 1-2 menit): 
a) Minta kelompok menempelkan hasil 

diskusinya pada tempat/dinding yang agak 
berjauhan dengan kelompok lainnya ---
pastikan tempatnya berurutan searah 
jarum jam dari kelompok 1 s.d. 5 dan 
ruangan memadai. 

b) Setiap kelompok berdiri pada hasil 
pekerjaannya sendidi.,Kemudian 
perintahkan untuk bergeser  searah jarum  
jam. Minta mereka membaca hasil 
kelompok lain, berikan komentar. 
Komentar ditulis pada post it dan ditempel 
dimana pertanyaan/ komentar itu 
ditujukan pada lembar hasil kelompok 
lainnya. Kemudian seluruh kelompok 
kembali berputar searah jarum jam dan 
membaca hasil kelompok berikutnya. Sama 
seperti proses sebelumnya sampai 
kelompok berada di hasil kelompoknya 
sendiri. 

c) Proses ini dapat dilakukan tidak harus 4 
putaran, jika waktu tidak memungkinkan, 
karena tugas dan kasusnya sama. 

d) Setelah kelompok kembali ke hasil 
pekerjaannya sendiri, minta memberikan 
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2. Pokok Bahasan – 2 Analisis Stakeholders (2 jam) 

 Menjelaskan tentang Analisa Parapihak dengan ppt., 
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umpan balik dari pos-it (bila pertanyaan 
harus dijawab), bila komentar harus diberi 
komentar balik, dan tidak perlu membaca 
kembali hasil pekerjaannya sendiri. 

 Hasil pengisian Form Pengaduan dikumpulkan ke 
Fasilitator dari BRG. Setelah dicek, Fasilitator BRG 
memberikan komentar dan umpan balik. 
Memberikan penjelasan tentang mekanisme 
pengaduan, dimana peran Fasdes dalam hal ini. 

 

Langkah – 3 Rangkuman dan Penutup 

 Sebagai penutup berikan rangkuman tentang apa yang 
sudah dibahas dan apa peran Fasdes dalam konteks jika 
terjadi konflik di lapangan. 

 Untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran 
pada materi ini, ajukan pertanyaan kepada beberapa 
orang peserta: 

1) “Apa yang dimaksud dengan konflik?” 

2) “Sebutkan dan jelaskan jenis dan tipologi konflik!” 

3) “Jelaskan tentang metode dan mekanisme 
penyelesaian konflik?” 

4) “Bagaimana langkah-langkah membuat analisis 
stakeholder?”, “apa saja yang penting dianalisis?”  

5) “Apa peran Anda dalam pengaduan konflik 
masyarakat kepada BRG?” 

 Berikan salam penutup. 
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6.7 Uraian Materi 

Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk 
yang ada dalam ekosistem gambut, tidak jarang menjadi 
sumber konflik. Konflik dapat terjadi pada berbagai pihak, 
dengam berbagai sebab dan bentuk. Konflik misalnya dapat 
terjadi antar warga desa/kelurahan, konlik antara warga 
dengan orang di luar desa, konflik antar desa, konflik antara 
warga dengan perusahaan atau instansi pemerintah atau 
pengelola proyek pemerintah. 
 
Konflik menyebabkan disfungsi dalam kehidupan 
bermasyarakat. Pada gilirannya, konflik menjauhkan 
masyarakat dari peningkatan kesejahteraan. Menemukenali 
konflik dan upaya untuk menyelesaikannya adalah 
keniscayaan. Penyelesaian (resolusi) konflik yang berkaitan 
dengan lahan dan sumber daya alam tidaklah mudah. Hal ini 
dikarenakan akar sejarah konflik yang juga panjang. Sebelum 
menelaah lebih jauh, kita perlu membedakan terlebih dahulu 
antara konflik dengan sengketa. Sengketa merupakan 
perselisihan antara orang perseorangan, badan hukum atau 
lembaga yang tidak memiliki dampak luas secara sosial politik. 
Sedangkan, konflik adalah perlisihan antara orang 
perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum 
atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah 
berdampak luas secara sosial politik. Dengan demikian, mari 
kita sepakati bahwa resolusi konflik yang kita bahas di sini 
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adalah konflik dalam pengertian di atas yang sejalan dengan 
kerangka definisi yang digunakan oleh Badan Pertanahan 
Nasional. Konflik itu sangat beragam. Secara umum, konflik 
yang terjadi disebabkan oleh empat isu (1) isu lingkungan, (2) 
isu ekonomi, (3) isu hukum dan (4) isu tenurial. 

Isu 
Lingkungan Isu Ekonomi Isu Hukum Isu Tenurial 

Konflik yang 
muncul akibat 
kerusakan 
lingkungan 
hidup 
dan/atau 
dilanggarnya 
hak 
masyarakat 
atas 
lingkungan 
hidup yang 
baik dan sehat 

Konflik yang 
terjadi karena 
peningkatan 
nilai ekonomi 
sumber daya 
alam tanpa 
pendistribusi-
an yang adil 

Konflik yang 
terjadi karena 
pelaksanaan 
atau 
penegakkan 
hukum positif 
tertentu tanpa 
prosedur yang 
benar dan 
mencederai 
rasa keadilan 
masyarakat 
sehingga 
memicu 
konflik yang 
lebih besar. 

Konflik yang 
terjadi karena 
pertentangan 
klaim 
penguasaan 
atas lahan/ 
sumber daya 
alam, biasanya 
diawali atas 
pengalokasian 
fungsi lahan 
atau pemberian 
izin/hak 
pemanfaatan 
yang tidak 
melibatkan 
masyarakat 
setempat 

Dalam banyak kasus, konflik dengan isu lingkungan dan hukum 
berpangkal pada tidak selesainya konflik tenurial. Konflik 
tenurial sendiri memiliki tipe-tipe yang beragam. Dilihat dari 
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aktornya, tipologi konflik dapat sedikitnya dapat dibedakan 
menjadi sebagai berikut:  
a. masyarakat lokal vs pemegang izin 
b. masyarakat hukum adat vs pemegang izin 
c. masyarakat hukum adat vs pengelola lahan/hutan 
d. masyarakat lokal vs pengelola lahan/hutan 
e. Masyarakat lokal/Masyarakat Hukum adat vs pemerintah 

Daerah 
f. Masyarakat Hukum Adat vs Masyarakat Transmigran 

Resolusi konflik yang baik perlu diawali dengan identifikasi 
konflik. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis dan 
keputusan mengenai pilihan penyelesaian konfliknya. 
Berikut penjelasan tentang kedua hal tersebut. 

 

a. Identifikasi Konflik 

Untuk menemukan resolusi konflik yang tepat, perlu dilakukan 
identifikasi konflik lebih dulu, paling tidak, terhadap hal-hal 
berikut:  

(i) Pihak yang berkonflik 
(ii) Lokasi terjadinya konflik 
(iii) Penyebab terjadinya konflik 
(iv) Waktu terjadinya konflik 
(v) Kerugian yang timbul akibat konflik 
(vi) Tuntutan yang diinginkan 

 

Terkait konflik tenurial dalam ekosistem gambut, berikut ini 
beberapa pertanyaan kunci yang perlu dicari jawabannya:  

(i) Siapa saja pihak-pihak yang mengklaim sebagai pihak 
yang “memiliki” dan atau “menguasai” lahan/perairan 
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yang masuk dalam areal restorasi gambut? Apa sumber 
legitimasi yang digunakan untuk mendukung klaim 
mereka? Bagaimana aspek kesejarahan yang dinyatakan 
oleh pihak-pihak itu terkait dengan klaim atas 
kepemilikan dan penguasaan lahan? 

(ii) Siapa saja pihak-pihak yang secara riil ditemukan di 
lapangan memanfaatkan lahan/perairan tersebut baik 
untuk kegiatan pertanian ataupun memungut hasilnya 
untuk penghidupan mereka? Apakah pihak-pihak yang 
secara riil memanfaatkan lahan/perairan ini sama atau 
berbeda dengan mereka yang mengklaim sebagai 
“pemilik” atau “penguasa” wilayah itu? Mengapa hal ini 
dapat terjadi? Bagaimana proses mereka untuk 
menguasainya dan sumber legitimasi apa yang 
digunakan mereka untuk mendukung hak pemanfaatan 
itu? Informasi ini perlu digali sedetail mungkin sehingga 
diperoleh gambaran jelas tentang siapa-siapa saja yang 
secara riil faktanya mengklaim, menguasai, dan 
memanfaatkan lahan/perairan di areal restorasi gambut. 
Dengan informasi ini dapat nantinya disusun strategi 
khusus untuk menjawab persoalan konflik tenurial. 

b. Pilihan-pilihan penyelesaian konflik 

Konflik dapat diselesaikan dengan berbagai macam cara. Tidak 
semua konflik harus berujung pada pengadilan. Ada banyak 
cara penyelesaian konflik di luar pengadilan. Mekanisme adat 
adalah salah satu bentuk penyelesaian konflik yang efektif. Hal 
ini disebabkan mekanisme itu sejalan dengan nilai-nilai dan 
kebutuhan masyarakat. Di luar itu, konflik juga bisa 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

201 

diselesaikan dengan mekanisme negosiasi, mediasi, konsiliasi 
dan arbitrase1. Berikut adalah penjelasannya. 

(i) Negosiasi.  

Negosiasi terjadi ketika para pihak yang berkonflik melakukan 
komunikasi untuk mencapai kesepakatan atau konsensus. 
Dalam hal ini, para pihak bekerja sendiri tanpa ada 
keterlibatan pihak lain. 

(ii) Mediasi 

Mediasi adalah negosisasi tetapi didampingi pihak ketiga yang 
disebut mediator. Mediator ini bersifat independen. Bukan 
para pihak. Karenanya tidak mempunyai kewenangan untuk 
membuat keputusan terkait dengan penyelesaian konflik itu. 

(iii) Konsiliasi 

Konsiliasi melibatkan pihak ketiga sebagai perantara dalam 
komunikasi antara para pihak, memberikan tempat untuk 
bernegosiasi, dan lain-lain. Konsiliator dapat diminta 
nasehatnya tentang penyelesaian sengketa atau 
mengusahakan sasaran secara spontan. Karena bantuan aktif 
konsiliator dalam proses komunikasi dan mengusahakan 
rekomendasi penyelesaian, sering terjadi konsiliator juga 
menjadi mediator. 

(iv) Arbitrase 

Penyelesaian konflik dengan arbitrase ini juga melibatkan 
pihak ketiga yang bersifat netral. Berbeda dengan mediator 
yang tidak mempunyai kewenangan memutuskan, arbitrator 
mempunyai kewenangan memberikan keputusan terhadap 
penyelesaian konflik itu. Keputusan dibuat dengan 
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mempertimbangkan fakta dan argument yang disampaikan 
para pihak. Tidak semua orang dapat menjadi arbiter. Hanya 
mereka yang ditunjuk oleh negara yang dapat menjalakan 
peran ini.  
Untuk penyelesaian konflik di desa-desa, negosiasi dan 
mediasi adalah alternatif penyelesaian yang banyak 
dibutuhkan. Untuk ini maka dalam kerangka Program Desa 
Peduli Gambut dilakukan pelatihan Mediasi dan Negosiasi 
Konflik. Dengan pelatihan ini diharapkan ada 
mediator/negosiator yang diakui kemampuannya untuk 
membantu warga menyelesaikan konflik di antara mereka 
atau dalam hal konflik dengan pihak luar, warga mempunyai 
negosiator yang memahami cara-cara bernegosiasi secara 
efektif. Di samping itu, karena masyarakat juga acap 
berhadapan dengan hukum, maka pengetahuan dan 
pendampingan hukum diperlukan. Konflik dapat berkembang 
ketika pendampingan hukum ini tidak didapatkan. Oleh sebab 
itu maka keberadaan paralegal di desa menjadi penting. 
Paralegal inilah yang dapat memberikan pengetahuan dan 
pendampingan hukum secara terbatas kepada warga yang 
mengalami masalah hukum. Di dalam Program Desa Peduli 
Gambut, pelatihan paralegal untuk warga desa menjadi salah 
satu kegiatan. Diharapkan di setiap desa terhadap paralegal 
desa gambut yang dapat membantu pelaksanaan 
pendampingan atau pemberdayaan hukum khususnya terkait 
dengan pengelolaan dan perlindungan gambut. 
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2. Panduan Diskusi Kelompok “Bedah Kasus Pengelolaan 
Lahan Gambut” – (Kasus pada Lampiran – 1) 

Petunjuk Diskusi 

a. Baca dengan cermat Lembar Studi Kasus yang telah diisi 
kronologis kasusnya (Lampiran – 1 di atas) dan pahami 
dengan baik. 

b. Selama 10 menit, diskusikan dalam kelompok dan 
tentukan: 

1) Aktor-Aktor yang terlibat, aspirasi dan persepsi 
masing-masing actor 

2) Fakor-faktor yang memperngaruhi konflik 

3) Jenis konflik 

c. Buatlah analisis stakeholder dengan metode 4 R 

1) Tentukan daftar para pihak dan diskusikan apakah 
termasuk stakeholder primer atau sekunder. 

2) Tentukan hal, tanggung jawab, keuntungan dan 
relasi masing-masing stakeholder. 

d. Tulis jawaban diskusi pada kertas plano.  

e. Diskusikan dan isi Form Pengaduan Konflik BRG 
(Lampiran – 3 di bawah) selama 10 menit. 

f. Pilih/tentukan perwakilan kelompok untuk presentasi 
(jika menggunakan pleno presentasi), atau tempel hasil 
diskusi di tempat yang terpisah dengan kelompok lain, 
kemudian tetap berdiri di hasil pekerjaan kelompok 
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(untuk pleno dengan kunjungan ke kelompok lain). 

 

3. Formulir Pengaduan 

 
FORMULIR PENGADUAN 

REGISTRASI PENGADUAN (DIISI OLEH PETUGAS) 

Nomor :  

Tanggal :  

Bidang :  

Wilayah Pengaduan :  

IDENTITAS PENGADU 

Nama :  

Nomor identitas :  

Tempat/tgl lahir :  

 

 
BADAN RESTORASI GAMBUT 

DEPUTI BIDANG EDUKASI, SOSIALISASI, PARTISIPASI, DAN KEMITRAAN 
Alamat: Gedung Kementerian Sekretariat Negara Lantai 2 

Jl. Teuku Umar No. 10 JAKARTA 10350, Telp (021) 31901268 
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Alamat :  

Pekerjaan :  

Nomor Kontak :  

Lembaga : (kosongkan bila tidak ada) 

   

   

PENGADUAN 

Nama Teradu : BRG 

 

Uraian Singkat 
Pengaduan 

: Menanyakan maksud dan tujuan 
pemasang patok CPO BRG di lahan 
warga yang termaksud tanah 
mineral 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Kejadian :  
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Waktu Kejadian :  

   

   

 

Lampiran-lampiran: 

 Peta Lokasi 
 Foto-foto  
 Surat-surat 
 Dokumen terkait lainnya 
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4. Bahan Tayang  
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BAB Vll 

Materi Inti–4  
Fasilitasi dan Peran Fasilitator Desa 
 
7.1 Deskripsi Singkat 
 
Keberhasilan Program Desa Peduli Gambut ditentukan oleh 
perubahan perilaku masyarakat untuk lebih peduli dalam 
pengelolaan gambut di wilayah mereka serta dukungan kuat 
dari Pemerintah Desa. Untuk itu diperlukan fasilitator desa 
yang handal dan terampil, khususnya dalam berkomunikasi, 
melakukan advokasi, dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan 
dalam rangkaian program desa peduli gambut. Dalam hal ini 
peran Fasdes menjadi penting untuk memastikan dan 
memfasilitasi berbagai kegiatan Desa Peduli Gambut. 
 
Fasilitasi adalah proses sadar untuk membantu sebuah 
kelompok mengambil keputusan secara mandiri sehingga 
dapat berhasil melaksanakan tugas mereka sambil tetap 
menjaga eksistensi kelompok tersebut. 
 
Modul fasilitasi dan peran fasdes ini disusun untuk 
memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta 
dalam menjalankan perannya secara utuh sebagai Fasilitator 
Desa pada program Desa Peduli Gambut. 
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7.2 Tujuan Pembelajaran 
 
1. Tujuan Umum  

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu 
memfasilitasi rangkaian kegiatan restorasi gambut pada 
program desa peduli gambut. 
 

2. Tujuan Khusus  
Pada akhir pembahasan materi ini, peserta dapat: 
a. Melakukan fasilitasi kegiatan dan program Desa 

Peduli Gambut 
b. Menguraikan peran-peran sebagai Fasilitator Desa 

 

7.3 Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 
1. Teknik Fasilitasi  

1.1 Prinsip Fasilitasi (Pengertian, Prinsip dan 
Perilaku, Etika seorang Fasilitator) 

1.2 Teknik-teknik Fasilitasi (Mendengar, Bertanya/ 
probing, Menghadapi situasi sulit).… 

2. Peran Fasilitator Desa 

1.1. Menjadi Fasilitator Handal 

1.2. Posisi dan Peran Fasilitator  

1.3. Tugas Fasilitator Desa dalam Program Desa  

Peduli Gambut (pengorganisasian masyarakat) 
 

7.4 Metode 

Ceramah  Tanya Jawab, Curah Pendapat, Simulasi, Role play, 
Diskusi Kelompok, Diskusi Pleno, Penugasan dan Bedah kasus. 
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7.5 Media Dan Alat Bantu Belajar 
 

Lembar Simulasi, Lembar Bermain Peran, Lembar Diskusi 
Kelompok, Lembar Penugasan Lembar, Lembar Penugasan dan 
Lembar Kasus. 

 
 

7.6 Langkah – Langkah Pembelajaran 
 

Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 
6 jam pelajaran (Teori=2 jam, Praktik/Penugasan=4 jam) @ 60 
menit. Untuk mempermudah proses pembelajaran dan 
meningkatkan partisipasi seluruh peserta, dilakukan langkah-
langkah pembelajaran sebagai berikut: 
 
Langkah – 1 Pengkondisian 

 Melakukan perkenalan (jika fasilitator pertama kali 
masuk ke kelas ini) dan bina suasana serta salam 
menyapa peserta dengan ramah dan hangat. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok bahasan, 
dan metode yang digunakan. 

 Melakukan curah pendapat dengan pertanyaan kunci 
“jika mendengar kata FASILITASI, apa yang Bapak/Ibu 
pikir yang ada dibalik kata-kata tersebut”. Minta peserta 
menulis singkat maksimum 5 kata dalam 1 kartu 
metaplan. 

 Mengelompokkan jawaban peserta dengan cepat dan 
menempelkan di kain. 
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Langkah – 2 Pembahasan Materi/Pokok Bahasan 

1. Pokok Bahasan – 1 Teknik Fasilitasi (4 jam) 

Pengertian dan Prinsip Fasilitasi  

 Mengkaitkan dengan hasil curah pendapat 
sebelumnya tentang fasilitasi, 

 Mengajak peserta untuk merangkum menjadi 
pengertian fasilitasi, prinsip dasar fasilitasi, sambil 
melakukan curah pendapat dan tanya jawab. 

Perilaku, Etika seorang Fasilitator 

 Menjelaskan bahwa “Perubahan Sikap, Perilaku dan 
Kebiasaan Fasilitator” menjadi kunci dalam 
menjalankan peran-peran sebagai fasilitator. 
Membagi peserta ke dalam 3 kelompok campuran 
untuk peragaan bahasa tubuh. 

 Pada saat kelompok akan memperagakan Bahasa 
Tubuh, Fasilitator memberikan petunjuk secara 
terpisah (Klp-1 menggambarkan suatu kegiatan top–
down, Klp-2 partisipatif dan Klp-3 friendly). 
Skenario peragaan tersebut hanya diketahui oleh 
kelompoknya masing-masing dan tidak diketahui 
oleh kelompok lainnya (rahasia). 

 Setelah penampilan ke tiga kelompok, tanyakan 
kepada kelompok pengamat “apa yang menjadi 
karakteristik dari bahasa tubuh yang ditampilkan 
tersebut?” 

 Menanyakan bahasa tubuh yang bagaimana yang 
sesuai untuk pendekatan seorang Fasilitator Desa di 
lapangan. 
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 Membagi peserta menjadi 2 kelompok dan 
mengajak untuk melakukan role play/bermain peran 
dalam rangka memahami bagaimana peran 
fasilitator yang sebenarnya. Bagikan dan minta 
menggunakan Panduan Role Play/bermain peran 
seperti Lampiran A. Berikan penjelasan secara 
terpisah untuk 2 kelompok tersebut (Kelompok-1 
sebagai FASILITATOR DAN Kelompok-2 sebagai 
GURU). 

 Setelah bermain peran, lakukan curah pendapat 
tentang “Apa Peran Fasilitator?”, “Apa perbedaan 
prinsip Fasilitator dan Guru?” Perjelas dengan 
menggunakan jendela 4 peran fasilitator. 

 Selanjutnya peserta dibagi dalam 3 kelompok yang 
sama dengan kelompok topic peragaan bahasa 
tubuh. Fasilitator mengajak peserta untuk 
mendiskusikan bentuk intervensi yang sesuai dalam 
menghadapi situasi diskusi sulit dan penuh 
hambatan, yang umumnya muncul ketika proses 
fasilitasi. Bagikan Panduan Diskusi Kelompok seperti 
Lampiran B. 

 Memandu pleno/presentasi secara bertahap, minta 
kelompok-1 memulai membacakan 
Bentuk/Kemungkinan Intervensi untuk Tipe-1, 
kemudian tanyakan kepada kelompok lain (2 dan 3) 
apakah ada yang berbeda?, minta membacakan apa 
yang berbeda untuk Tipe 1 tersebut. Kemudian 
lanjutan pada tipe-2 oleh kelompok 2 dan tanyakan 
kepada kelompok 1 dan 3 “apakah ada yang 
berbeda?” Begitu seterusnya sampai  
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 Memandu pleno/presentasi secara bertahap, minta 
kelompok-1 memulai membacakan 
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bentuk/kemungkinan intervensi hingga tipe 7 
disepakati bersama oleh ke-3 kelompok.  

 Jelaskan “tips untuk menyeimbangkan dinamika 
dan mengelola anggota kelompok yang sulit”  
seperti dalam uraian materi.  

 Untuk mendalami teknik bertanya, ajak peserta 
untuk melakuan diskusi kelompok. Gunakan 
Lampiran C. 

 

2. Pokok Bahasan – 2 Peran Fasilitator Desa (2 jam) 

 Dalam kelompok yang sama (3 kelompok) minta 
peserta untuk kembali melakukan role play dalam 
sebuah proses Sosialisasi Pengelolaan Lahan Tanpa 
Bakar (PLTB) – Lampiran D. 

 Jika memungkinkan  buat dalam 2 putaran, dalam 1 
putaran berikan waktu 15 menit, kemudian refleksi 
15 menit untuk kembali mendalami bagaimana 
peran Fasdes di lapangan . 

 Jelaskan 5 pilar dalam program, kemudian minta 
peserta dalam kelompok untuk menjabarkan setiap 
pilar dengan pertanyaan “apa yang Anda akan 
lakukan dari setiap pilar tersebut?”, 

 Jelaskan tentang peran Fasilitator Desa dalam 
konteks sebagai bagian Program Desa Peduli 
Gambut di lapangan (sesuai ToR) mereka merujuk 
pada operasionalisasi 5 pilar tersebut. 

 Lakukan tanya jawab untuk mengeksplorasi trik 
selama nanti di lapangan. 

 Rangkum materi dan 
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Langkah – 3 Rangkuman dan Penutup 

 Lakukan proses menguji tingkat pemahaman peserta 
untuk memastikan pencapaian tujuan belajar, dengan 
mengajukan pertanyaan: “Apa pengertian Fasilitasi?”, 
“Apa sikap dasar yang penting dimiliki seorang 
Fasilitator?”, “apa saja peran Fasilitator?”, “apa tugas 
fasilitator di tingkat lapangan?”, dll. 

 Minta beberapa orang untuk menjawab pertanyaan. 
 Berikan rangkuman dan kata penutup. 

 

 
7.7 Uraian Materi 

Fasilitasi Dan Peran Fasilitator Desa 

1. Teknik Fasilitasi  
a. Pengertian Fasilitasi 

Fasilitasi berasal dari kata facile (Perancis) dan facilis 
(Latin), yang artinya mempermudah (to facilitate = to 
make easy). Fasilitasi sebenarnya dapat dirumuskan 
dalam beberapa cara dan sudut pandang. Oleh karena itu, 
dalam berbagai konteks yang berbeda, fasilitasi sering 
diartikan sebagai: 
 bersifat memungkinkan atau membuat mudah atas 

suatu proses 
 membantu orang agar dapat memberdayakan diri 

mereka sendiri, hanya hadir disana, mendengarkan 
dan menjawab kebutuhan orang orang, atau 
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 memberikan dukungan kepada orang, kelompok 
dan organisasi tertentu selama proses partisipasi 
berlangsung. 

Dalam suatu konteks yang jelas dan tertentu (spesifik) 
seperti memfasilitasi kelompok dan pertemuan, kita 
dapat menggunakan definisi berikut ini: ”Fasilitasi adalah 
proses sadar untuk membantu sebuah kelompok 
sehingga dapat berhasil melaksanakan tugas mereka 
sambil tetap menjaga eksistensi kelompok itu”. Dengan 
konteks dan fokus yang sama maka fasilitasi kelompok 
adalah juga menciptakan lingkungan yang aman dimana 
para pemangku kepentingan dapat : (1) Mengindentifikasi 
masalah dan memecahkannya, (2) Mencari pemecahan 
atas konflik mereka sendiri (jika ada), (3) Membuat 
keputusan kolektif, (4) Merencanakan sesuatu secara 
bersama, (5) Cepat melihat apa yang salah (trouble shoot). 
Sedangkan orang yang mempermudah, melayani, dan 
memperlancar itu disebut “Fasilitator”. 

b. Prinsip Dasar Fasilitasi 
 

Ada 2 hal yang menjadi prinsip 
utama fasilitasi yakni bersifat 
Countent Neutral dan hanya 
pemandu proses. 

Dengan demikian, karakter utama 
seorang fasilitator yang baik 
adalah ia netral pada subtansi (isi). 

Hal ini pula yang menmberi kekuatan utama pada peran 
seorang fasilitator. Content neutral berarti (1) ia tidak 
mengambil posisi pada isu yang sedang dibicarakan dan 
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(2) tidak memiliki kepentingan pada hasil yang dicapai 
dari proses diskusi tersebut, juga (3) bukan merupakan 
bagian dari masalah yang menjadi pokok pembicaraan.  

Prinsip utama fasilitasi adalah proses, bukan isi. Seperti 
dijelaskan Hunter et al, (1993), facilitation is about 
process – how you do something – rather than the content 
– what you do. Facilitator is process guide; someone who 
makes a process easier or more convenient to use. Artinya 
seorang fasilitator harus netral dan hanya berorientasi 
pada proses bukan kepada isi dari sebuah diskusi. 
Berikut tips untuk kesadaran diri sebagai fasilitator: 
• Jangan menghakimi. 
• Coba usahakan untuk tidak memproyeksikan 

persepsi Anda untuk orang lain. 
• Jangan beranggapan bahwa orang lain 

membutuhkan bantuan Anda. 
• Berkawanlah dengan jujur. 
• Tunjukkan sikap hormat, dan hargai orang yang 

bekerja dengan Anda. 
• Punyailah rasa percaya kepada orang yang bekerja 

untuk Anda. 
• Terimalah bahwa orang mempunyai nilai, tingkah 

laku dan pandangan sendiri. 
• Tunjukkan minat dalam seluruh aspek kehidupan 

manusia. 
• Bertindaklah sebagaimana Anda harapkan orang 

lain bertindak untuk Anda. 
• Jangan berpikir Anda mengerti lebih baik. 
• Jangan memberi saran. 
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c. Etika dan Sikap Seorang Fasilitator 

Arti penting memperhatikan unsur sikap dalam fasilitasi 
berhubungan dengan beberapa hal : (1) Digunakan untuk 
menilai bagaimana orang lain dapat menilai sikap kita 
melalui tingkah laku kita, (2) Mengidentifikasi sikap-sikap 
yang perlu untuk fasilitasi kelompok masyarakat 
pengelola lahan gambut, (3). Menjelaskan beberapa sikap 
kritis yang diperlukan untuk menjadi seorang fasilitator 
yang berhasil, (4) Merefleksikan dan mengidentifikasi satu 
atau dua kelemahan utama dalam tingkah laku pribadi 
yang akan mereka ubah di masa datang dan 
mengidentifikasikan  kesempatan untuk melaksanakan hal 
tersebut. 
 
Apa itu Sikap? 

Setiap orang mempunyai sikap. Sikap seseorang 
merupakan gabungan atau kombinasi dari nilai yang 
dianut, keyakinan, pendapat/opini serta pendidikan dan 
pengalaman masa lalu yang membentuknya. Sikap 
ditunjukkan dengan beragam cara, antara lain lewat 
pendapat, kata-kata, nada suara, bahasa tubuh, raut 
muka dan perilaku dalam kelompok. Sebagai manusia 
sering kali kita mengomongkan sikap orang lain tetapi 
tidak suka membicarakan sikap kita sendiri. Ini terutama 
karena sikap sukar untuk diukur dan lebih sering orang 
lain dapat melihat hal itu daripada kita sendiri. 
 
Mengapa sikap tertentu sangat penting ketika sebagai 
Fasilitator Desa? 
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Beberapa sifat merupakan dasar pokok agar bisa menjadi 
seorang Fasilitator Desa yang baik. Seorang fasilitator 
selalu akan berada dalam sebuah situasi kelompok yang 
melibatkan banyak orang dari berbagai macam kelompok. 
Hal ini menjadi penting karena, setiap fasilitator pastilah 
menghadapi berbagai kelompok dengan latar belakang 
yang beragam. Karenanya, setiap fasilitator haruslah 
memiliki beberapa sikap dasar berikut. 

 Minat akan orang, situasi dan kehidupan.  

Cobalah Anda merenung sejenak, bagaimana bila Anda 
dengan sangat antusias bercerita kepada orang lain, 
sedangkan ternyata orang tersebut tidak terlalu 
mempedulikan? Kecil sekali kemungkinannya anda ingin 
untuk bertemu dengan dia lagi.  

Orang lain akan lebih merasa nyaman dan percaya diri 
bercerita dan berpendapat, bila anda juga memberikan 
perhatian yang sesuai. Mereka akan merasa diperhatikan 
bila anda juga memberikan kepedulian yang sesuai, 
seperti misalnya kehidupan mereka, jadi janganlah hanya 
memberikan perhatian terbatas kepada aspek-aspek yang 
hanya berkaitan dengan anda. 

 Empati adalah dapat meletakkan diri anda dalam posisi 
orang lain agar anda dapat mengerti perspektif mereka 
mengenai suatu masalah.  

Sebagai fasilitator, Anda haruslah mampu menempatkan 
diri dalam situasi yang dihadapi orang lain guna 
memahami perspektif yang mereka miliki terhadap isu-isu 
tertentu.  
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Empati menjadi sangat penting ketika kita bekerja dengan 
komunitas untuk bisa mengerti keragaman kondisi, situasi 
dan kepentingan mereka. Hal ini terkadang sulit untuk 
dilakukan, karena kita harus bebas dari persepsi orang lain 
dan harus bekerja keras untuk menempatkan diri kita 
dalam posisi tertentu. 

Tantangan terbesar dalam hal ini, bila anda memfasilitasi 
sebuah kelompok, maka anda harus bisa berempati 
kepada banyak orang secara bersama-sama. Tetapi bila 
anda bisa mengembangkan sikap ini, maka ganjarannya 
adalah orang akan lebih percaya kepada Anda dan 
karenanya mereka juga akan responsif. Yang sulit adalah 
bersikap empati dengan menjaga kenetralan. 

 Pandangan dan Berfikir Positif Tak Bersyarat berarti, 
singkatnya, tidak peduli apa pandangan, pendapat, 
tingkah laku, jenis kelamin, atau kelas anda harus selalu 
menghargai kemanusiaan dan keunikan setiap individu 
dan menghormati potensi mereka.  

Hal ini berarti bahwa apapun pendapat, pandangan, 
perilaku, jender ataupun latar belakang seseorang, Anda 
harus selalu menghormati keunikan setiap individu dan 
menghargai potensi yang dimilikinya. Anda harus 
menerima orang lain apa adanya ketika Anda 
memfasilitasi. Bila dapat menghargai perbedaan-
perbedaan ini, maka Anda akan mampu memfasilitasi 
mereka. 

Ini tidak berarti anda harus suka dan setuju dengan 
mereka. Seperti yang anda dapat bayangkan, ini 
merupakan harapan yang sulit karena begitu banyak 
orang yang kita temui paling tidak membuat kita jengkel. 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

227 

Tetapi juga sangat penting bagi anda untuk mengerti 
bahwa apabila anda tidak bisa menghargai dan 
menghormati bahkan orang-orang yang sulit, anda tidak 
akan bisa memfasilitasi mereka. 

 Kepercayaan tak bersyarat akan potensi kelompok. Hal 
ini berarti sebagai fasilitator Anda harus mempercayai 
potensi kelompok yang Anda fasilitasi untuk mempunyai 
kemampuan dalam menemukan jalan atau solusi atas 
permasalahannya sendiri. Hal ini berarti bahwa, apapun 
komposisi kelompok itu, Anda selalu percaya bahwa 
jawaban atas permasalahan adalah ada pada kelompok 
itu sendiri. Sebagai fasilitator anda tinggal mendorong 
proses bagi kelompok tersebut untuk menemukan 
permasalahannya sendiri. 

Tentu keempat sikap tersebut hanyalah sebagian dari 
berbagai sikap yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. 
Tetap, bila anda bisa menguasai keempat sikap dasar yang 
esensial tersebut, anda sudah memiliki sikap dasar untuk 
memfasilitasi sebuah kelompok. Jika sikap anda tidak 
mendukung, maka anda sendiri pasti juga akan 
mengahadapi kesulitan. 

Selain 4 Sikap Dasar yang harus ada dalam Fasilitator, hal 
lain yang dapat dikategorikan sebagai etika umum 
fasilitator dalam fasilitasi antara lain: 

1) Bersikap sabar 
Aspek utama fasilitasi adalah proses belajar. Hal ini 
memerlukan kesabaran dan jika tidak, berarti 
fasilitator telah mengambil kesempatan belajar 
mereka. 

2) Mendengarkan dan tidak mendominasi 
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perbedaan ini, maka Anda akan mampu memfasilitasi 
mereka. 

Ini tidak berarti anda harus suka dan setuju dengan 
mereka. Seperti yang anda dapat bayangkan, ini 
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Tetapi juga sangat penting bagi anda untuk mengerti 
bahwa apabila anda tidak bisa menghargai dan 
menghormati bahkan orang-orang yang sulit, anda tidak 
akan bisa memfasilitasi mereka. 

 Kepercayaan tak bersyarat akan potensi kelompok. Hal 
ini berarti sebagai fasilitator Anda harus mempercayai 
potensi kelompok yang Anda fasilitasi untuk mempunyai 
kemampuan dalam menemukan jalan atau solusi atas 
permasalahannya sendiri. Hal ini berarti bahwa, apapun 
komposisi kelompok itu, Anda selalu percaya bahwa 
jawaban atas permasalahan adalah ada pada kelompok 
itu sendiri. Sebagai fasilitator anda tinggal mendorong 
proses bagi kelompok tersebut untuk menemukan 
permasalahannya sendiri. 

Tentu keempat sikap tersebut hanyalah sebagian dari 
berbagai sikap yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. 
Tetap, bila anda bisa menguasai keempat sikap dasar yang 
esensial tersebut, anda sudah memiliki sikap dasar untuk 
memfasilitasi sebuah kelompok. Jika sikap anda tidak 
mendukung, maka anda sendiri pasti juga akan 
mengahadapi kesulitan. 

Selain 4 Sikap Dasar yang harus ada dalam Fasilitator, hal 
lain yang dapat dikategorikan sebagai etika umum 
fasilitator dalam fasilitasi antara lain: 

1) Bersikap sabar 
Aspek utama fasilitasi adalah proses belajar. Hal ini 
memerlukan kesabaran dan jika tidak, berarti 
fasilitator telah mengambil kesempatan belajar 
mereka. 

2) Mendengarkan dan tidak mendominasi 
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Karena proses berpusat pada masyarakat, maka 
fasilitator harus menjadi pemerhati dan pendengar 
yang aktif. Seperti diungkapkan oleh Kaner (2007), 
Proses fasilitasi adalah proses percakapan dan diskusi 
warga/anggota kelompok. Karenanya, fasilitator 
bicara jauh lebih sedikit. Kecuali di bagian-bagian 
pengantar yang mungkin sedikit agak panjang, 
fasilitator bicara tidak lebih dari 1½ menit. Fasilitator 
lebih banyak bertanya dan bertanya hanya memakan 
waktu sekitar 10 detik. Bila dijumpai fasilitator yang 
bicara panjang lebar, bahkan lebih panjang dari 
warga, maka patut diduga bahwa yang terjadi 
bukanlah fasilitasi. 

3) Menghargai dan rendah hati 
Sering orang beranggapan masyarakat itu banyak 
ketidaktahuannya, miskin, dan ketinggalan. Anggapan 
seperti itu harus dijauhkan dan mulai dengan 
pandangan positif. Cara menghargai masyarakat 
adalah dengan menunjukan minat yang sungguh-
sungguh pada pengetahuan dan pengalaman mereka. 

4) Mau belajar 
Seorang fasilitator untuk dapat memahami keadan 
masyarakatnya justru harus memiliki semangat 
belajar. Di masyarakat banyak hal yang bisa dipelajari 
baik itu adat istiadat, tata nilai dan norma-norma dari 
perkembangan masyarakat. Kita tidak akan bisa 
bekerja sama dengan mereka apabila kita tidak tidak 
memhami atau belajar tentang masyarakatnya. 

5) Bersikap sederajat 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

229 

Harus dihindari membandingkan keadaan masyarakat 
miskin dengan lingkungan yang dianggap lebih maju. 
Sebaiknya dikembangkan sikap kesederajatan agar 
kita diterima sebagai teman atau mitra kerja oleh 
masyarakat. Fasilitator tidak bersikap sebagai tamu 
tapi harus menjadi bagian dari warga masyarakat 
yang bekerja langsung bersama mereka. 

6) Bersikap akrab dan melebur 
Berinteraksi dengan masyarakat sebaiknya dilakukan 
secara informal, akrab dan santai, sehingga 
kesederajatan pun tercipta. Hal ini dapat dilakukan 
dengan tidak berpakaian menyolok, saling berbagi 
makanan, tinggal bersama mereka, dan melakukan 
sendiri keperluan-keperluan pribadi (mengambil air, 
mencuci dll). 

7) Tidak menggurui 
Proses belajar sementara fasilitator “gurunya” tapi 
hati hati untuk tidak bersikap “menggurui”. Orang 
dewasa memiliki pengetahuan dan pengalaman serta 
konsep diri karena itu tidak akan berhasil apabila kita 
bersikap sebagai “guru” yang serba tahu. Sebaiknya 
kita belajar dengan saling berbagi pengalaman 
sehungga lebih banyak pemahaman yang diperoleh. 

8) Berwibawa 
Meskipun suasana yang dibangun harus santai dan 
akrab, seorang fasilitator harus tetap menunjukan 
kesungguh-sungguhan di dalam bekerja dengan 
masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan 
menghargainya. 

9) Tidak memihak, menilai, dan mengeritik 
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Fasilitator harus tetap netral berfokus pada proses 
bukan pada substansi. Dalam proses fasilitasi sering 
terjadi pertentangan, fasilitaor tidak boleh menilai 
dan mengeritik pendapat pihak tertentu. Tetap netral 
dengan memfasilitasi komunikasi sehingga diperoleh 
kesepakatan dan jalan keluarnya. 

10)  Bersikap terbuka 
Suasana keterbukaan harus dibangun dengan luwes. 
Karena segan, malu atau takut menyebabkan 
masyarakat enggan mengemukakan pendapat yang 
sebenarnya. Masyarakat akan terbuka jika telah 
tumbuh kepercayaan kepada orang luar/ fasilitator. 
Katakan tidak tahu kalau memang kita tidak tahu, itu 
jauh lebih baik dari pada pura-pura tahu. 

Bagaimana kita dapat mengelola sikap kita? 

Sayang sekali, ada banyak aspek dalam kehidupan kita 
yang kita tidak bisa lihat, tetapi bisa dilihat oleh orang 
lain. Meskipun demikian, ada juga aspek dalam diri kita 
yang seringkali kita abaikan tetapi kita tahu aspek itu ada 
di sana. Coba gunakan hal berikut ini demi perkembangan 
pribadi anda sendiri. 

 
Tip untuk Kesadaran Diri Fasilitator 

 Jangan menghakimi 
 Coba usahakan untuk tidak memproyeksikan 

persepsi anda untuk orang lain 
 Jangan beranggapan bahwa orang lain 

membutuhkan bantuan anda 
 Berkawanlah dengan jujur 
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 Tunjukkan sikap hormat, dan hargai orang yang 
bekerja dengan anda 

 Punyailah rasa percaya kepada orang yang bekerja 
untuk anda 

 Terimalah bahwa orang mempunyai nilai, tingkah 
laku dan pandangan sendiri 

 Tunjukkan minat dalam seluruh aspek kehidupan 
manusia 

 Mundurlah sejenak dan dengarkan 
 Bertindaklah sebagaima anda harapkan orang lain 

bertindak untuk anda 
 Jangan berpikir anda mengerti lebih baik 
 Jangan memberi saran 
 Silahkan tambahkan sendiri …... 

 

d. Teknik-Teknik Dasar Fasilitasi  

1) Teknik dan Seni Mendengar 

Apakah bedanya mendengar dan ”mendengarkan”? 
Apakah bedanya menggambar dan ”menggambarkan”? 
Mendengar yang pertama adalah memasukkan suara ke 
telinga, sedangkan mendengar yang kedua 
(mendengarkan) adalah mengolah suara yang masuk ke 
telinga menjadi lebih bermakna. Menggambar yang 
pertama adalah kerja teknis tangan kita dengan pensil 
atau alat tulis di atas kertas, sedangkan menggambar 
yang kedua adalah menggambarkan bentuk yang 
bermakna.  

Untuk mendengar secara lebih bermakna, kita dibantu 
sejumlah pertanyaan.  Pertanyaan itu membuat kita lebih 
mengerti makna dari pernyataan atau ucapan dari si 
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pembicara. Ketika si pembicara mengatakan, ”Saya setuju 
bahwa”. Maka kita ajukan pertanyaan, ”Apa yang Anda 
setuju tadi?”. Sehingga kita menjadi pendengar yang 
lebih baik, atau mendorong orang lain untuk mendengar 
secara lebih baik.  

Apabila  terdapat  peserta  yang  berbicara  berputar- 
putar  dan  nampak  tidak yakin  apakah penjelasannya 
ditangkap oleh pendengar sehingga menjadi bingung 
sendiri, triks paraphrasing diperlukan untuk membantu si 
pembicara memperjelas GAGASAN POKOK yang ingin 
disampaikannya. Itu juga berarti kita mendengarkan si 
pembicara secara lebih baik dan membantu pendengar 
untuk mendengarkan secara lebih baik.  

Untuk  peserta  atau  pembicara  yang ’pelit’  bicara,  atau  
peserta  yang  kesulitan menyampaikan gagasannya 
secara lengkap, triks ”drawing people out” diperlukan. 
Triksi ini dimaksudkan untuk meminta pembicara 
menjelaskan lagi pernyataannya dan atau 
mengklarifikasi, serta merumuskan kembali gagasan 
pokoknya. Triks ”mirroring” serupa tapi tidak sama 
dengan paraphrasing, karena menyampaikan kembali 
pembicaraan peserta tetapi dengan mengutip kembali 
kalimatnya secara lengkap. Jadi, fasilitator tidak 
menggunakan kalimatnya sendiri melainkan kalimat si 
peserta (si pembicara) seperti apa adanya.  

Trik - Trik Mendengarkan  

Berikut adalah 11 macam teknik mendengarkan yang 
sebaiknya dimiliki fasilitator:  

Triks 1: Membahasakan Kembali (Paraphrasing) – 
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Membuat Ikhtisar 

 Membahasakan kembali merupakan teknik yang 
paling penting untuk dipelajari. Teknik ini 
merupakan dasar dari teknik lainnya.  
 

 Teknik ini bersifat menenangkan, membuat 
peserta paham bahwa ucapannya dimengerti 
orang lain.  

 Terutama digunakan untuk menanggapi jawaban 
yang berbelit dan membingungkan.  

Bagaimana Caranya? 

 Gunakan kalimat sendiri untuk membahasakan 
kembali jawaban warga.  

 Kalau jawabannya pendek, bahasakan kembali 
secara pendek pula, jika panjang, bahasakan kembali 
dengan meringkasnya.  

 Awali dengan kalimat seperti, ”Tadi ibu mengatakan”  
 Sesudahnya perhatikan reaksi orang itu. Sertai 

dengan kata, misalnya: ”Apa itu yang ibu maksud?” 

Trik 2: Menarik Keluar (Drawing People Out)  

 Karena jawaban warga kurang lengkap, fasilitator 
perlu menarik keluar gagasan yang belum 
dikatakan.  

 Gunakan teknik ini bila warga mengalami kesulitan 
menjelaskan gagasan. 

Bagaimana Caranya? 

 Dahului dengan teknik membahasakan kembali, ”tadi 
Bapak mengatakan .........”  

 Lanjutkan dengan pertanyaan terbuka, seperti, ”bisa 
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lebih diperjelas?.”  
 Ada juga cara lain. Setelah peserta selesai bicara 

sambut dengan kata sambung seperti, ”karena” atau 
”jadi”. 
 
 

Trik 3: Memantulkan (Mirroring)  

 Fasilitator berfungsi sebagai dinding, yang 
memantulkan kata-kata warga. Tujuannya, 
meyakinkan warga bahwa fasilitator 
mendengarkan ucapannya.  

 Biasanya digunakan mempercepat diskusi yang 
lamban. Sesuai untuk memfasilitasi proses curah 
pendapat.  

Bagaimana Caranya? 

 Kalau warga mengatakan satu kalimat, pantulkan 
kata demi kata setepat-tepatnya. Tidak kurang tidak 
lebih. Jika lebih dari satu kalimat, pantulkan kata-kata 
yang penting.  

 Gunakan kata-kata warga, bukan kata-kata fasilitator.  
 Kalau dia berkata-kata dengan menggebu-gebu, 

pantulkan dengan nada bicara tenang.  
 Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan 

peserta.  

Trik- 4: Mengumpulkan Gagasan (Gathering Ideas)  

 Adalah teknik mendata gagasan secara cepat. Hanya 
untuk mengumpulkan dan bukan hendak 
mendiskusikannya.  

 Kumpulkan gagasan dengan memadukan teknik 
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membahasakan kembali. Agar lebih cepat, gunakan 
teknik memantulkan.  Dengan memantulkan  ucapan,  
warga  merasa didengarkan dan mereka akan ikut 
menyampaikan gagasan secara singkat. Biasanya 
dalam 3 sampai 5 kata. Jadi, kita lebih mudah 
menuliskannya di papan tulis.  

Bagaimana Caranya? 

 Awali dengan penjelasan  tugas  secara  singkat.  
Lakukan curah pendapat.  Kumpulkan gagasan 
sebanyak-banyaknya.  

 Tuliskan gagsaan para peserta, apapun yang mereka 
katakan, dengan memakai teknik memantulkan atau 
teknik membahasakan kembali.  

 Jika peserta telah merasa cukup, sudahi proses ini. 
Berikan penghargaan terhadap semua pandangan 
peserta 

Triks- 5: Mengurutkan (stacking)  

 Adalah  semacam  teknik  menyusun  antrian  bicara,  
ketika  beberapa  orang  bermaksud berbicara pada 
waktu bersamaan.  

 Dengan teknik ini, setiap orang akan mendengarkan 
tanpa gangguan dari orang yang berebut kesempatan 
bicara.  

 Karena setiap orang tahu gilirannya, tugas fasilitator 
menjadi lebih ringan.  

Bagaimana Caranya? 

 Fasilitator meminta mereka yang hendak bicara 
untuk mengacungkan tangan.  

 Fasilitator mengurutkan giliran yang akan bicara.  
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lebih diperjelas?.”  
 Ada juga cara lain. Setelah peserta selesai bicara 

sambut dengan kata sambung seperti, ”karena” atau 
”jadi”. 
 
 

Trik 3: Memantulkan (Mirroring)  

 Fasilitator berfungsi sebagai dinding, yang 
memantulkan kata-kata warga. Tujuannya, 
meyakinkan warga bahwa fasilitator 
mendengarkan ucapannya.  

 Biasanya digunakan mempercepat diskusi yang 
lamban. Sesuai untuk memfasilitasi proses curah 
pendapat.  

Bagaimana Caranya? 

 Kalau warga mengatakan satu kalimat, pantulkan 
kata demi kata setepat-tepatnya. Tidak kurang tidak 
lebih. Jika lebih dari satu kalimat, pantulkan kata-kata 
yang penting.  

 Gunakan kata-kata warga, bukan kata-kata fasilitator.  
 Kalau dia berkata-kata dengan menggebu-gebu, 

pantulkan dengan nada bicara tenang.  
 Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan 

peserta.  

Trik- 4: Mengumpulkan Gagasan (Gathering Ideas)  

 Adalah teknik mendata gagasan secara cepat. Hanya 
untuk mengumpulkan dan bukan hendak 
mendiskusikannya.  

 Kumpulkan gagasan dengan memadukan teknik 
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 Fasilitator mempersilahkan peserta untuk bicara 
ketika tiba gilirannya.  

 Sesudah peserta terakhir selesai bicara, fasilitator 
memeriksa jika ada peserta lain yang hendak bicara. 
Jika ada, fasilitator kembali melakukan teknik 
mengurutkan.  

Triks-6: Mengembalikan ke Jalurnya (Tracking)  

 Bayangkan bila ada lima orang yang ingin 
membicarakan berbagai akibat dari penumpukan 
sampah. Empat orang ingin menghitung biaya 
pengadaan kereta pengangkut sampah. Tiga orang 
tertarik membahas pemanfaatan sampah menjadi 
pupuk organik.  

 Biasanya orang menganggap bahwa apa yang ia 
anggap penting seharusnya terpilih menjadi topik 
diskusi. Pada keadaan ini, fasilitator bertugas 
mengembalikan diskusi ke jalurnya  

 Teknik ini akan menenangkan orang yang bingung 
karena gagasannya tidak mendapatkan sambutan 
dari orang lain.  
Biasanya teknik  ini  membuat  orang  lebih  
memahami  situasi  diskusi.  Jika ada yang mencoba 
menjelaskan bahwa saran dia penting, tunjukkan 
perhatian. Namun, jangan bersikap pilih kasih. 
Tanyakan juga pendapat orang yang lain.  

Triks-7: Menguatkan (Encouraging)  

 Adalah teknik mengajak orang ikut terlibat dalam 
diskusi, tanpa membuat mereka tersiksa karena 
terpaksa menjadi pusat perhatian.  

 Dalam diskusi biasanya ada peserta yang hanya 
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duduk dan diam. Diam bukan berarti malas atau tidak 
mau tahu. Mereka merasa kurang terlibat. Dengan 
sedikit dorongan, temukan sesuatu yang menarik 
perhatian mereka.  

 Teknik menguatkan terutama membantu selama 
tahap awal diskusi, pada saat para peserta masih 
menyesuaikan diri. Bagi peserta yang lebih terlibat, 
mereka tidak membutuhkan begitu banyak 
penguatan untuk berpartisipasi. 

Bagaimana caranya? 

 ”Siapa lagi yang ingin menyumbangkan gagasan?”, 
 ”Sudah ada beberapa pendapat dari perempuan, 

sekarang mari kita dengar pendapat dari laki-laki”. 
 ”Kita sudah mendengar pendapat ibu Tini tentang 

prinsip-prinsip umum memilih kepala desa. Adakah 
yang ingin memberikan contoh tentang pelaksanaan 
prinsip tersebut?”. 

 ”Apakah masalah ini dirasakan oleh semua yang 
hadir di sini?”. 

 ”Mari kita dengar pendapat dari teman-teman yang 
sementara ini belum berbicara”. 

Triks 8: Menyeimbangkan (Balancing)  

 Pendapat paling kuat dalam suatu diskusi seringkali 
datang dari orang yang mengusulkan topik diskusi. 
Mungkin ada sebagian peserta yang mempunyai 
pendapat lain, tapi belum mau bicara.  

 Teknik menyeimbangkan membantah anggapan 
umum bahwa ”diam berarti setuju”.Teknik 
menyeimbangkan  gunanya  untuk  membantu  orang  
yang  tidak  bicara  karena  merasa pendapatnya pasti 
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yang  tidak  bicara  karena  merasa pendapatnya pasti 
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tidak disetujui banyak orang.  
 Dengan teknik menyeimbangkan, fasilitator 

sebenarnya menunjukkan bahwa dalam diskusi orang 
boleh menyatakan pendapat apapun.  

 
 

Bagaimana Caranya? 

 ”Baiklah, sekarang kita mengetahui pendirian dari 
tiga orang. Adakah yang lain atau memiliki pendirian 
yang berbeda”? 

 ”Ada yang mempunyai pendangan lain?” 
 ”Apakah klita semua setuju dengan ini?”. 

Triks 9: Membuka Ruang (Making Space)  

 Teknik membuka ruang adalah teknik membuka 
kesempatan kepada peserta yang pendiam untuk 
terlibat dalam diskusi.  

 Dalam setiap diskusi selalu ada yang bicara terus, ada 
yang jarang bicara. Pada saat diskusi berlangsung 
cepat, orang pendiam dan yang berpikir lambat 
mungkin mengalami kesulitan untuk menyesuaikan 
diri.  

 Ada orang yang tidak mau berperan banyak, karena 
tidak ingin dianggap ingin menang sendiri. Ada pula 
yang ikut dalam diskusi sambil meraba-raba apakah 
ia dapat diterima atau tidak. Banyak juga yang 
enggan bicara karena menganggap dirinya bodoh. 
Maka, fasilitator perlu membuka ruang partisipasi.  

Bagaimana Caranya? 

 Amati peserta diskusi yang pendiam. Perhatikan 
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gerak tubuh atau mimik mukanya, apakah 
menunjukkan bahwa mereka ada hasrat untuk 
bicara?  

 Persilakan mereka untuk bicara.”Apakah ada yang 
hendak Ibu kemukakan?”. ”Apakah Bapak ingin 
menambahkan sesuatu?” ”Kelihatannya Anda mau 
mengatakan sesuatu?”  

 Jika  mereka  mundur,  perlakukan  mereka  dengan  
ramah  dan  segeralah  beralih.  Tak seorangpun suka 
dipermainkan. Setiap orang berhak memilih kapan ia 
berpartisipasi.  

 Jika si pendiam tampaknya ingin bicara, jika perlu 
tahan orang lain, untuk bicara.  

Triks - 10: Diam Sejenak (Intentional Silence)  

 Adalah  berhenti  bicara  selama  beberapa  detik.  
Menunggu  sejenak  agar  si  pembicara menemukan 
apa yang ingin ia katakan.  

 Banyak  orang  membutuhkan  keadaan  tenang  
untuk  untuk  mengenali  pemikiran  atau 
perasaannya. Kadang - kadang berhenti bicara 
beberapa detik sebelum mengatakan sesuatu yang 
mungkin berisiko. Ada pula yang diam sejenak untuk 
menyusun pikirannya.  

 Gunakan teknik ini jika peserta diskusi terlalu mudah 
berbicara. Teknik ini akan mengajak mereka untuk 
berpikir lebih mendalam.  

Bagaimana Caranya? 

 Hening  selama  lima  detik  tampaknya  begitu  lama,  
Banyak  orang  tak  sabar  dengan ”keheningan” 
tersebut. Jika fasilitator mampu melakukannya, 
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tidak disetujui banyak orang.  
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orang lain pun akan mampu.  
 Tetaplah tenang. Pelihara kontak mata pada 

pembicara.  
 Jangan berkata apapun. Bahkan tidak juga berdehem 

atau batuk-batuk kecil atau menggaruk dan 
menggeleng-gelengkan kepala. Tetaplah tenang dan 
berikan perhatian.  
 

 Jika perlu, angkat tangan untuk memberi isyarat 
kepada orang-orang agar tidak memecahkan 
keheningan.  

Triks-11: Menemukan Kesamaan Pemikiran Dasar  

 Teknik menemukan kesamaan pemikiran dasar 
terutama berguna ketika peserta diskusi terbelah 
oleh perbedaan pendapat. Teknik ini dapat 
memperjelas letak persamaan dan pertentangan 
pendapat yang terjadi dalam diskusi.  

 Teknik ini dapat membangkitkan harapan. Membuat 
warga tersadar bahwa mereka saling bertentangan, 
mereka memiliki kesamaan tujuan. Untuk hal yang 
dasar mereka memiliki banyak kesamaan.  

Bagaimana Caranya? 

 Katakan bahwa kita akan merangkum hal-hal yang 
menjadi perbedaan dan persamaan di dalam 
kelompok diskusi.  

 Ringkaskan perbedaan-perbedaan.  
 Catat aspek-aspek dasar yang sama.  
 Periksa catatan tersebut bersama peserta.  
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2) Teknik dan Seni Bertanya 

Agar proses fasilitasi berhasil, fasilitator harus 
mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. 
Sebagai acuan dalam diskusi penting dilakukan untuk 
membuat daftar pertanyaan kunci supaya proses diskusi 
tidak melebar kemana-mana.  Dalam pelaksanaan juga 
perlu diperhatikan karakteristik peserta supaya kita dapat 
mengatasi peserta-peserta yang ‘sulit’ (dominan, diam 
saja, ngobrol sendiri dan sebagainya).  

Anggapan banyak pihak, keterampilan yang paling 
dibutuhkan untuk memfasilitasi adalah “pandai berbicara”  
padahal  keterampilan yang sangat penting dimiliki oleh 
seorang fasilitator adalah mendengarkan  dan  bertanya. 
Bertanya adalah keterampilan yang mutlak harus dikuasai 
oleh fasilitator, karena hakekat dari fasilitasi dan 
komunikasi partisipatif adalah menggali dengan 
pertanyaan-pengalaman peserta dan membantu proses 

METODE DISKUSI/ORIK SEBAGAI SENI BERTANYA 

 

Obyektif 
panca indera, nyata 

 

Reflektif 
perasaan, emosi 

 

Interpretatif  
pikiran, analisis 

 

Keputusan 
tindak lanjut 
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agar peserta bisa menganalisa sendiri masalah-masalah 
yang dihadapi dan menemukan jalan pemecahannya. 
Tidak jarang ditemui, biasanya terjadi pada fasilitator 
pemula, fasilitator panik dan bukannya menggali 
pemahaman peserta akan tetapi malah menyimpulkan 
dan berceramah berdasarkan pengetahuannya dengan 
mengatasnamakan pengalaman belajar para peserta.  

 

 

Di lain pihak fasilitator juga seiringkali tidak sabar untuk 
“menunggu” peserta berpikir dan mendengarkan peserta 
dalam mengungkapkan isi pikirannya.  

Agar peserta bisa mengungkapkan isi pikirannya, dan 
fasilitator konsentrasi mendengarkan yang diungkapkan 
peserta maka kita perlu dibantu oleh beberapa 
pertanyaan. Pertanyaan itu akan membuat peserta lain 
dan kita lebih mengerti makna yang ingin diungkapkan 
oleh si pembicara. 

Teknik bertanya dalam proses fasilitasi sebenarnya 
sederhana, yang paling penting harus tetap 
mencerminkan komunikasi yang dialogis dan multi arah 
sehingga proses diskusi bukan hanya milik fasilitator akan 
tetapi milik para peserta diskusi. Artinya fasilitator harus 
memberikan ruang kepada peserta untuk 
mengungkapkan pendapat dan pengalamannya.  

Secara teknis sebaiknya diperhatikan agar: 
a) Setiap pertanyaan yang diajukan tidak panjang 

lebar–singkat dan jelas, jika perlu ulangi sampai 
peserta merasa jelas, terutama jika pertanyaan 
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tersebut hanya ditujukan pada peserta tertentu.  
b) Usahakan jangan sampai peserta “gelagapan” atau 

malah gugup menjawabnya, maka hindari 
pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tendensius 
apalagi dengan gaya bertanya yang menghakimi.  

c) Tidak terjadi debat kusir apabila ada pertanyaan 
dari peserta dilempar kepada peserta lainnya. 
 

Contoh jenis-jenis pertanyaan yang paling sering 
digunakan: 

 Pertanyaan Ingatan 
 Dimana Anda mengalami? 
 Kapan hal itu terjadi? 
 Apakah kejadian seperti itu pernah terjadi pada diri 

Anda? 
 Dengan pengalaman ini, apakah bisa dikatikan 

dengan pengalaman Anda sebelumnya?  

 Pertanyaan Pengamatan 
 Apa yang sedang terjadi? 
 Apakah Anda melihatnya? 

 Pertanyaan Analitis 
 Mengapa perbedaan itu terjadi? 
 Bagaimana akibat kegiatan ini terhadap perilaku 

kelompok? 

 Pertanyaan Hipotetik (Memancing Praduga) 
 Apa yang akan terjadi jika….? 
 Kemungkinan apa akibat seandainya….? 

 Pertanyaan Pembanding 
 Siapakah yang dalam hal ini yang benar? 
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agar peserta bisa menganalisa sendiri masalah-masalah 
yang dihadapi dan menemukan jalan pemecahannya. 
Tidak jarang ditemui, biasanya terjadi pada fasilitator 
pemula, fasilitator panik dan bukannya menggali 
pemahaman peserta akan tetapi malah menyimpulkan 
dan berceramah berdasarkan pengetahuannya dengan 
mengatasnamakan pengalaman belajar para peserta.  
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 Mana yang Anda anggap paling tepat antara…. dan 
….? 

 Pertanyaan Proyektif (Mengungkap ke Depan) 
 Coba bayangkan seandainya Anda menghadapi situasi 

seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? 
 

Apapun  bentuk  dan  jenis  pertanyaannya,  semuanya  
mengacu  pada  pertanyaan  pokok,  APA, SIAPA, DIMANA, 
MENGAPA, KAPAN dan BAGAIMANA. Bila dihubungkan 
dengan tahapan dalam alur belajar pengalaman 
berstruktur, maka kunci–kunci pertanyaan yang biasa 
dipakai adalah:  

 Mengungkapkan;  
 Mengungkapkan fakta  biasanya memakai kata tanya: 

APA, SIAPA, DIMANA dan KAPAN;  

 Mengungkapkan fakta atau pendapat (opini) bisanya 
memakai kata kunci BAGAIMANA;  

 Mengungkapkan apa yang nyata-nyata terjadi dan 
dialami peserta memakai kata kunci APA, SIAPA, 
DIMANA dan KAPAN selain itu juga jenis-jenis 
’pertanyaan ingatan’ dan ’pengamatan’ banyak 
digunakan dalam tahap ini.  

 Menganalisa dan Kesimpulan menggunakan kata kunci 
BAGAIMANA dan MENGAPA. Jenis pertanyaan ’analitik’, 
hipotetik’ dan ’pembanding’ juga lebih banyak digunakan. 
Jenis pertanyaan ’proyektif lebih tepat digunakan pada 
tahap kesimpulan.  
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Bagaimana pertanyaan-pertanyaan fasilitator dapat 
membantu masyarakat menganalisis masalah mereka 
sendiri.  

Kalau sebagai fasilitator/pemicu kita tidak boleh memberikan 
jawaban kita sendiri terhadap masalah masyarakat, 
bagaimana kita bisa membantu mereka? Sebagai satu titik 
awal, kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan untuk 
merinci lebih jauh masalah yang sedang dibahas dan secara 
perlahan mendorong kelompok untuk menganalisis masalah 
itu. 

Kombinasi pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti yang 
digambarkan dalam model tehnik bertanya di bawah ini bisa 
membantu kita. Pastikan bahwa ketika bertanya, Anda tidak 
memasukkan gagasan Anda sendiri dalam pertanyaan itu. 
Misalnya, “Apakah anda pernah mencoba ………?” atau 
”Menurut saya, menggunakan pupuk itu cara terbaik. 
Bagaimana menurut Anda ?”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identifikasi 
Masalah 

Pemecahan 
Masalah 
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Gambar. Teknik Bertanya 

Enam (6) pertanyaan pembantu: Siapa, Kapan, Dimana, Apa, 
Bagaimana, Mengapa – dapat juga dilihat dengan cara lain 
sebagaimana digambarkan pada model di atas. Pertanyaan 
pembantu dapat membantu Anda mencari berbagai jenis 
informasi dan mendorong terciptanya pemahaman bersama 
antar anggota kelompok dengan cara yang berbeda-beda. 
Pertanyaan “Mengapa” merupakan pertanyaan paling intens 
karena menggali apa yang menjadi nilai atau keyakinan kita 
dan jawabannya bisa jadi sangat personal sifatnya. Meskipun 
sangat penting bagi anggota kelompok untuk memahami nilai-
nilai dan keyakinan sesama anggotanya, kadang-kadang 
pertanyaan “mengapa” bisa dipandang sebagai agresif atau 
depensif. Sebagai seorang fasilitator, Anda harus sadar 
tentang kapan menggunakan pertanyaan “mengapa”. Anda 
masih bisa mendorong terjadinya sharing nilai atau keyakinan 
dengan menggunakan model segitiga untuk bertanya. 
Misalnya, daripada langsung bertanya, “mengapa” Anda bisa 
bertanya, “Apa yang mendorong Anda untuk berpendapat 
seperti itu? Atau “Bagaimana Anda sampai pada kesimpulan 
itu?” 

Tabel. Kiat Menciptakan Pertanyaan yang Indah 

Latar Belakang 
 Apa yang sudah Anda 

persiapkan untuk ……? 
 Apa yang sudah pernah 

Anda coba selama ini? 
 Bisakah Anda ingat 

Identifikasi Masalah 
 Apa yang Anda lihat 

sebagai masalah? 
 Apa yang Anda lihat 

sebagai hambatan 
utama? 
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bagaimana hal itu terjadi? 
 Apa yang membuat Anda 

melakukan semua ini? 

 Apa paling membuat 
Anda khwatir terhadap? 

 Apa yang Anda 
pertimbangkan sebagai 
kesulitan utama? 

Mencari Contoh 
 Bisa Anda memberikan 

sebuah contoh? 
 Apa contohnya? 
 Seperti apa, semisal? 
 Bisakah Anda 

memberikan 
gambarannya? 

Penggambaran 
(Deskripsi) 

 Seperti apa, coba 
gambarkan? 

 Ceritakan saya tentang 
hal itu? 

 Apa yang terjadi? 
 Bisa Anda ceritakan 

dengan bahasa Anda 
sendiri? 

Penilaian 
 Bagaimana perasaan Anda 

tentang hal ini? 
 Bagaiman Anda menilai 

hal itu? 
 Apa yang membuat hal ini 

seperti ini? 
 Apa yang menurut Anda 

terbaiuk dari hal itu? 

Klarifikasi (Meminta 
Kejelasan) 

 Bagaimana pendapat 
Anda jika hal ini Anda 
anggap tidak masuk 
akal? 

 Apa yang membuat 
Anda bingung, bisa 
dijelaskan? 

 Bisakah Anda jelaskan 
Apa yang Anda maksud 
dengan?, Apa 
maksudnya? 

Alternatif 

 Apa ada kemungkinan 
lain? 

 Jika Anda memiliki pilihan 
Apa yang akan Anda 

Explorasi (Penggalian) 

 Bagaimana jika Anda 
menjelaskan lebih lanjut 
hal itu? 

 Apa ada sisi pandang 
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lakukan? 
 Apa jawaban yang paling 

mungkin? 
 Apa yang akan terjadi jika 

Anda lakukan dan Anda 
tidak lakukan hal itu? 

lain untuk menjelaskan 
hal itu? 

 Apa reaksi Anda 
terhadap hal ini? 
 

Pendalaman 

 Bisa Anda ceritakan lebih 
lanjut?, Apalagi? 

 Adakah hal lain yang ingin 
Anda tambahkan? 

 Apa yang bisa Anda 
lakukan dalam kasus 
seperti ini? 

 Gagasan apa lagi yang 
Anda miliki? 

Perencanaan 

 Bagaimana Anda 
memperbaiki situasi ini? 

 Apa yang Anda 
rencanakan untuk 
mengatasi hal itu? 

 Apa yang Anda lakukan 
dalam kasus yang seperti 
itu? 

 Apa rencana yang Anda 
butuhkan untuk 
melakukan hal itu? 

Prediksi dan Hasil 

 Apa yang Anda pikirkan 
akan bisa berhasil? 

 Apa yang pasti memiliki 
dampak besar? 

 Apa yang terjadi jika hal 
ini dilakukan atau hal ini 
tidak dilakukan? 

 Apa alur pikir dari 
kegiatan ini? 

Alasan 

 Apa alasan Anda 
memilih langkah ini? 

 Bagaimana Anda 
menjelaskan hal ini? 

 Mengapa Anda begitu 
yakin dengan kegiatan 
ini? 
 

Kegagalan 

 Apa yang akan terjadi jika 
hal ini tidak berhasil? 

 Apa yang akan terjadi jika 

Relasi 

 Bagaimana hal ini cocok 
dengan perencanaan 
Anda? 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

249 

hal ini tidak bekerja? 
 Bagaimana hal ini bisa 

berbeda dengan gagasan 
awal? 

 Apa ada rencana baru? 

 Bagaimana hal ini 
berpengaruh pada 
kerjaan Anda? 

 Bagimana hubungan 
antara dua perencanaan 
yang berbeda? 

Evaluasi 
 Apakah hal ini baik, buruk 

atau sedang-sedang saja? 
 Sesuai dengan ukuran 

Anda, apakah kegiatan 
berhasil? 

 

Seni Menggali Lebih Dalam (Probing)  

Teknik ini salah satu keterampilan yang wajib dimiliki oleh 
seorang fasilitator. Teknik ini digunakan untuk menggali lebih 
dalam lagi dan menjaga agar orang-orang yang berdiskusi 
untuk tetap berbicara. Di samping itu, teknik probing ini 
sangat diperlukan untuk menghindarkan diskusi dari 
kemacetan. 

Teknik ini akan menunjukkan perbedaan positif di antara 
kegiatan fasilitasi pada tingkat kualitas dan kedalaman. Sepeti 
misalnya pada saat kelompok terjebak pada kemacetan atau 
diskusi yang semakin melebar maka teknik probing ini dapat 
digunakan untuk memindahkan diskusi kepada hal-hal yang 
lebih detil dan spesifik. 

Beberapa cara probing untuk membantu kelompok antara 
lain: 
 Mencari akar masalah; 
 Mencerahkan anggota kelompok yang lain; 
 Mengeksplorasi perhatian atau gagasan; 
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 Mendorong anggota kelompok untuk mengekplorasi 
gagasan secara lebih mendalam dan untuk menolong 
proses berpikir mereka sendiri; 

 Membuka kelompok agar lebih jujur membagi informasi 
dan perhatian; 

 Menaikkan tingkat kepercayaan dalam kelompok; 
 Membongkar fakta-fakta kunci yang belum keluar; 
 Meningkatkan kreatifitas dan berpikir positif. 

Komunikasi non verbal juga dapat dilakukan untuk melakukan 
probing, yaitu antara lain dengan menganggukkan kepala, 
menjaga kontak mata langsung, dan tetap berdiam diri untuk 
beberapa saat. Cara-cara ini digunakan untuk menggali lebih 
dalam lagi pendapat peserta. 

 

Teknik verbal juga dilakukan untuk hal yang sama, misalnya 
dapat menggunakan kalimat sederhana, “O ya?” atau 
“Hmm…”, tetapi juga bisa saja pertanyaan atau permintaan 
langsung, seperti “Kenapa begitu?”, “Bisa diberikan contoh?”. 

Namun Anda harus menggunakan probing ini secara selektif 
sebagai pembuka jalan saja. Karena bila terlalu banyak 
melakukan probing yang tidak tepat justru akan menimbulkan 
beberapa hal yang seharusnya dihindari. Antara lain adalah 
anggota kelompok merasa diinterograsi, anggota kelompok 
lain merasa menjadi kurang terperhatikan karena terlalu 
banyak probing pada salah satu orang, kehilangan netralitas 
(terutama bila memiliki agenda tersembunyi), dan probing 
dapat membuat berputar-putar pada satu tempat saja, tidak 
bisa kemana-mana. 

3) Teknik Menghadapi Situasi Sulit 

 Cek perasaan semua peserta/seluruh kelompok: 
lemparkan pertanyaan kepada seluruh kelompok untuk 
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memperoleh pendapat kelompok tentang masalah yang 
muncul: “Bagaimana menurut yang lain?” 

 Pusatkan kembali perhatian “Ok Lin, saya rasa itu 
masalah yang berbeda dengan apa yang sedang kita 
bahas–boleh disimpan dulu untuk kemudian kita 
diskusikan? 

 Gunakan bahasa tubuh. Berdirilah dan berjalan menuju 
tengah-tengah ruangan, ajak peserta untuk terlibat 
dengan kontak mata dan mencondongkan badan ke 
depan. 

 
 
 Gunakan humor yang sepantasnya; kalau digunakan 

dengan pantas, humor akan mengurangi ketegangan. 
Tetapi, kalau bercanda jangan membuat orang lain 
ditertawakan.  

 Ingatkan akan norma kelompok, ”Satu hal yang kita 
sepakati pada awal pertemuan adalah jangan ada diskusi 
swasta. Bisakah kita mentaati norma ini?”  

 Alihkan perhatian, “Bisa minta waktu 2 menit lagi 
sebelum kita lanjutkan ke kesimpulan?”  

 Jangan mengabaikan atau menghindar. Memang sulit 
untuk menghadapi resistensi ketika kita mendeteksinya. 
Tetapi, mengabaikan atau menghindar dari resistensi 
yang ada akan mengacaukan proses-proses selanjutnya. 
Bukan tidak mungkin akan menghentikan 
(membubarkan) proses itu sama sekali. 

Tips Menyeimbangkan Dinamika & Mengelola Anggota 
Kelompok yang Sulit 
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Menyeimbangkan dinamika kelompok memerlukan kombinasi 
yang efektif dari berbagai ketrampilan fasilitasi seperti; 
mengamati, menyimak, mendiagnosis, memberikan umpan 
balik, membuat model, menyemangati dan mengelola konflik. 

Beberapa tips umum antara lain : 

 Mencoba untuk memahami sebanyak mungkin sifat-sifat 
dari anggota kelompok.  

 Memfasilitasi penyusunan norma kelompok dan selalu 
menjadikannya sebagai rujukan. 

 Mencermati sejauh mana tahapan kelompok telah 
terbangun, dan peranan dari tim, jika diperlukan mintalah 
agar kelompok juga mencermati hal yang sama.  

 Mengembangkan kepekaan dan berbagi tanggung jawab 
dengan kelompok.  

 Memberikan umpan balik konstruktif kepada kelompok 
dan anggota mengenai prilaku mereka. 

 Bentuk aturan dari perilaku yang tepat dan seperti yang 
diharapkan. 

 Bentuk kelompok kecil dengan sangat berhati-hati. 
 Minta nasihat dari orang di luar kelompok jika perlu. 

Tips untuk mengelola anggota kelompok yang sulit 

Berikut ini adalah tipe-tipe anggota kelompok yang 
perilakunya bisa mengakibatkan kesulitan dalam kelompok, 
disertai pilihan tentang bagaimana mengelola mereka. 
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Tabel. Strategi Intervensi Menghadapi Situasi Sulit 

Tipe Kemungkinan Intervensi 

Pendiam atau 
pemalu 

Hargai peran serta apapun. Di luar 
kelompok semangati dia. Berikan 
umpan balik secara tersendiri. Beri 
waktu untuk mempersiapkan suatu 
topik, dengan cara memberi tahu 
sebelumnya. Luangkan waktu. 
Berikan waktu. Bersabarlah. Undang 
untuk bicara atau uji pemahaman 
dari waktu ke waktu. Tempatkan 
dalam kelompok yang saling 
membantu. 
Kelompok lebih kecil 

Marah thdp tugas/ 
mengecewakan 
orang 

Periksa alasan. Berikan umpan balik 
sesuaikan dan ingatkan atuan 
kelompok. Beri tanggung jawab 
dalam kelompok. Hadapi perilakunya 
jika terjadi. Dukung/perkuat perilaku 
lain. Berikan waktu di luar kelompok 

Agresif  Cari penyebabnya dan hilangkan jika 
mungkin. Berikan umpan balik. 
Rubah kelompok. Ingatkan kelompok 
tentang aturan. Hadapi perilakunya 
ketika terjadi dan perkuat perilaku 
lain ketika terjadi. Bentuk alternatif 
non-agresif. Diskusikan akibatnya 
dengan keseluruhan kelompok 

Terlalu dominan Luangkan waktu. Berikan umpan 
balik. Catat tingkat keikut sertaan. 
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Tempatkan dengan tipe-tipe lain 
yang semacam. Tempatkan dalam  
kelompok yang sama dengan pelatih. 
Minta diam. Undang untuk ikut 
bertangggung jawab atas peran serta 
yang lain. Kembangkan sikap asertif 
terhadap orang lain 

Motivasi rendah 
atau malas 

Periksa alasannya. Berikan peran 
dalam memilih tugas. Tawarkan 
pilihan kerja. Perkuat, semangati, 
dukung keikutsertaan. Beri tanggung 
jawab. Tantang jika sesuai. 
Tempatkan bersama dengan klpk inti 
yang memotivasi. Terima dan 
bersabarlah. Cari terus keterlibatan. 

Pelawak  Diskusikan dalam kelompok 
mengenai kegunaan dan 
penyalahgunaan humor. Hadapi 
pelakunya. Berikan umpan balik dan 
beri waktu untuk berubah. Dukung 
perilaku yang berbeda dari yang ini. 

Penyendiri  Selalu menerima. Berikan umpan 
balik jika sesuai. Berikan dukungan 
khusus. Alokasikan peran atau 
tanggung jawab khusus. Dukung-
ciptakan kesempatan untuk meraih 
penghargaan. 

4) Dinamika Bertanya 

Metode ini kita terapkan untuk melakukan pendalaman 
materi. Sesuai dengan prinsip, bahwa orang dewasa 
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adalah orang yang telah memiliki berbagai pengalaman, 
proses tanya jawab tidak berarti pertanyaan dari peserta 
harus kita jawab. Kita bisa memberikan kesempatan 
kepada peserta yang bersangkutan untuk menggali 
pengalamannya sendiri, atau memberikan kesempatan 
kepada peserta lain untuk memberikan jawaban. Biasanya 
metode ini digunakan setelah kita menyampaikan materi 
(seperti ceramah, demonstrasi, atau penugasan).  

5) Seni menggunakan Teknik Curah Pendapat 

Metode curah pendapat (asah otak/brainstorming) adalah 
suatu cara yang cocok untuk menghasilkan ide-ide baru. 
Asah otak memungkinkan warga belajar saling 
bekerjasama mengumpulkan  ide-ide  untuk  
memecahkan masalah mereka.  

Metode ini umumnya kita gunakan untuk kegiatan yang 
berhubungan dengan pemecahan masalah tertentu, atau 
kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan munculnya 
gagasan-gagasan baru.  

Ada dua tahap pengorganisasian dan peraturan dari 
kegiatan curah pendapat atau asah otak:  

 Tahap pertama adalah untuk menghasilkan sebanyak 
mungkin ide. Ide tersebut bisa ditulis di atas 
lembaran kertas dan memperkenalkannya di atas 
papan atau menuliskannya secara langsung dalam 
sebuah bagan-bagan. Warga dilarang berkomentar 
selama tahap ini.  

 Tahap  kedua  adalah  mengevaluasi  ide-ide  yang  
dihasilkan  selama  tahap  pertama. Kemudian, warga 
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belajar diminta mengelompokan ide-ide yang sama, 
lalu memberikan tanda pada setiap kelompok dalam 
sebuah prioritas (ada kelompok ide dengan prioritas 
paling penting, kedua terpenting, dan seterusnya). 

Langkah Umum Penggunaan Teknik Curah Pendapat  
 Identifikasi dan tulis masalah-masalah yang 

dihadapi oleh peserta di papan tulis atau lembaran 
kertas, 

 Mintalah peserta untuk memikirkan masalah-
masalah tersebut selama beberapa menit, 

 Mintalah ide-ide/gagasan seketika peserta
 (tanpa perlu dipikirkan terlebih dahulu) 
terhadap pemecahan masalah tersebut,  

 Mintalah  warga  belajar  untuk  memberi  
tanggapan  atau  mendebat  ide-ide  yang 
dilontarkan tersebut,  

 Tunjuklah seseorang untuk menulis ide-ide tersebut 
di papan tulis, 

 Hentikan kegiatan brainstorming pada beberapa 
titik permasalahan dan mintalah warga belajar 
untuk menjelaskan setiap ide tersebut,  

 Kelompokkan ide-ide tersebut, lalu tentukan tingkat 
prioritasnya, dan 

 Diskusikan dan garisbawahi ide-ide yang telah 
disetujui bersama. 

6) Seni Mengaitkan Pernyataan dan Komentar 

Teknik ini seringkali disebut dengan teknik referencing 
back, yaitu teknik untuk mengkait-kaitkan pernyataan 
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peserta dengan pernyataan peserta yang lain sebelum-
sebelumnya.  Ketika peserta pertemuan mengemukakan 
sebuah pendapat yang mirip dengan komentar yang telah 
dikatakan sebelum-sebelumnya, Anda bisa mengatakan, 
“Ini mungkin masih berkaitan dengan pernyataan yang 
dikatakan Andri tadi. Andri bagaimana pendapat Anda?”. 

Referencing back mendorong anggota untuk mengetahui 
dan membangun di atas salah satu ide yang lain. Teknik 
ini juga mendorong partisipan untuk mendengarkan satu 
sama lain. Di samping itu, teknik ini dapat  digunakan 
untuk tidak setuju dan menunjuk perbedaan yang ada di 
antara pendapat-pendapat peserta. Teknik ini juga 
mendorong peserta untuk saling mendengarkan satu 
dengan yang lain. Karena kadangkala peserta mengulang 
pembicaraan yang telah ada karena mereka tidak 
mendengar pendapat yang telah muncul sebelumnya atau 
ingin mengungkapkan ide tersebut dengan cara yang lain. 

Dengan mengungkapkan apa yang telah diungkapkan 
peserta sebelumnya, maka sebenarnya forum pertemuan 
telah didorong untuk lebih teliti dan menyimak apa-apa 
pendapat yang telah muncul sebelumnya. Para peserta 
didorong untuk mendengar lebih teliti dan mengkait-
kaitkan komentar-komentar mereka dengan peserta yang 
lain. 

Keuntungan lain yang dapat anda peroleh dari 
menerapkan referencing back adalah dapat dikatakan 
bahwa ini menunjukkan perhatian Anda kepada setipa 
komentar yang muncul dari peserta. Di samping itu tentu 
saja hal ini membuktikan bahwa Anda mendengarkan dan 
menyimak secara aktif setiap pendapat yang muncul. 
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Karena kadangkala, banyak fasilitator atau peserta yang 
mengabaikan komentar orang lain dan menganggapnya 
sebagai sebuah komentar yang tidak pernah diungkapkan. 

Teknik referencing back adalah juga teknik yang bagus 
untuk menyeimbangkan partisipasi, karena sebagai 
fasilitator Anda dapat memilih pendapat dari peserta yang 
sangat pendiam atau seseorang yang berada dalam posisi 
yang tidak berkuasa dalam organisasi. Hal ini adalah 
sebagai cara anda untuk memberi respek dan 
penghargaan karena telah membagi gagasan. 

7) Seni Mengamati (Observing)  

Teknik observasi atau pengamatan adalah kemampuan 
untuk mengamati apa yang sedang terjadi tanpa 
menghakimi tanda-tanda non verbal seseorang dan 
kelompok secara obyektif. Hal ini terjadi karena seringkali 
orang lebih mudah mengembalikan kata-kata 
dibandingkan dengan perilaku kita. Sebagai fasilitator, 
pengamatan memberikan peluang bagi anda untuk 
mengetahui apa yang dipikirkan orang lain tidak hanya 
dari apa yang dikatakan, tetapi juga dari perilakunya. 
Karena sebenarnya perilaku non verbal dapat 
mengungkapkan sesuatu pesan secara cukup kuat. 

Anda bisa mengecek berbagai pendapat bukan hanya 
pada apa yang dikatakan melainkan juga pada bahasa non 
verbalnya karena seringkali pendapat juga dipengaruhi 
oleh bagaimana cara pendapat tersebut diungkapkan. 
Misalnya untuk tataran individu, Anda dapat mengecek 
pada intonasi suara, gaya komunikasi, ekspresi muka, 
kontak mata, gerakan tubuh, dan postur tubuh. 
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Sedangkan pada tingkatan kelompok Anda dapat 
mengecek beberapa hal berikut: siapa mengatakan apa? 
Siapa melakukan apa? Siapa melihat siapa ketika 
mengatakan sesuatu? Siapa menghindari terjadinya 
kontak mata? Siapa duduk di dekat siapa? Bagaimana 
tingkat energi kelompok? Bagaimana tingkat minat 
kelompok? 

Pengamatan yang baik akan membantu Anda untuk 
mendapatkan gambaran tentang perasaan dan sikap para 
peserta serta memantau dinamika, proses-proses dan 
partisipasi kelompok. Karena itu sangat penting bagi 
seorang fasilitator untuk mengembangkan keterampilan 
mengamati jenis-jenis komunikasi non-verbal. Sebaiknya 
Anda melakukannya dalam waktu yang singkat tanpa 
diketahui oleh peserta-peserta yang lain. 

8) Seni Menyimak  

Banyak fasilitator melewatkan substansi komunikasi “dua 
arah”, yang sejatinya sangat penting dalam meningkatkan 
kesepahaman antara berbagai pihak. Keterampilan 
menyimak adalah keterampilan kunci seorang fasilitator. 
Hal ini sangat penting bagi seorang fasilitator karena cara 
Anda menyimak akan mempunyai arti yang sangat 
penting bagi orang yang berbicara dan membantu 
meningkatkan kualitas komunikasi antara Anda dan orang 
itu. 

Di samping itu, fasilitator juga bertanggungjawab untuk 
meningkatkan kualitas komunikasi dalam kelompok dan 
membantu anggota kelompok untuk saling menyimak 
dengan lebih baik. 
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyimak 
antara lain adalah: 

 Tunjukkan empati dan minat. Artinya, Anda sedang 
menyimak. Gunakan bahasa tubuh anda sebagai pesan 
bahwa Anda sedang memperhatikan  dan mencoba 
memahami apa yang mereka pikirkan. Perhatikan kata-
katanya yang utama, jangan banyak bicara untuk 
menjelaskan opini Anda sendiri, biarkan mereka bebas 
menyampaikan gagasan yang ada di pikiran. Berikan 
dukungan secara penuh dengan memberikan fokus 
perhatian kepada orang tersebut dengan cara 
menganggukkan kepala ataupun dengan kata-kata 
dukungan. Jangan menyela! 

 Menyimaklah dengan aktif. Menyimak bukan berarti anda 
harus pasif. Melainkan anda harus aktif untuk menangkap 
seluruh pesan yang ingin disampaikan oleh peserta yang 
berpendapat. Misalnya dengan memperhatikan bentuk 
tubuh, raut muka dan pilihan bahasa yang digunakan. 
Gunakan teknik parafrase untuk memastikan bahwa anda 
paham. 

 

 Menyimak dengan baik lebih sulit dari dugaan kita. Hal ini 
terjadi karena banyak hal yang ternyata menyebabkan 
kita menjadi sulit untuk menyimak. Misalnya, karena 
proses kita berpikir lebih cepat daripada orang berbicara, 
maka kadang-kadang pada saat seseorang belum selesai 
berbicara mereka telah menggunakan kemampuannya 
untuk berpikir hal yang lain. Atau misalnya, mendadak 
emosi dan terbakar amarahnya saat mendengar orang 
lain berpendapat, mendengar dengan melamun, 
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menyimak dengan telinga terbuka tetapi pikiran tertutup, 
menganggap isu-isu yang diungkapkan terlalu berat 
sehingga bias dan menyimak dengan serta merta 
menggoyang keyakinan orang lain. 

 

 Peran Fasilitator Desa 

Sebelum membahas Peran Fasilitator Desa, maka kita 
harus mulai melihat secara umum tentang Fasilitator. 
Berdasarkan prinsip dasar fasilitasi yang sudah dibahas 
sebelumnya, peran utama seorang fasilitator adalah 
terbatas pada pemandu proses. Ia selalu mencoba proses 
yang terbuka, inklusif, dan adil sehingga setiap individu 
berpartisipasi secara seimbang.  Fasilitator juga 
menciptakan ruang aman dimana semua pihak bisa 
sungguh-sungguh berpartisipasi. Jadi kekuatan seorang 
fasilitator terletak pada prinsip  content neutral dan 
pemandu proses.  

 

 

 



261

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

260 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyimak 
antara lain adalah: 

 Tunjukkan empati dan minat. Artinya, Anda sedang 
menyimak. Gunakan bahasa tubuh anda sebagai pesan 
bahwa Anda sedang memperhatikan  dan mencoba 
memahami apa yang mereka pikirkan. Perhatikan kata-
katanya yang utama, jangan banyak bicara untuk 
menjelaskan opini Anda sendiri, biarkan mereka bebas 
menyampaikan gagasan yang ada di pikiran. Berikan 
dukungan secara penuh dengan memberikan fokus 
perhatian kepada orang tersebut dengan cara 
menganggukkan kepala ataupun dengan kata-kata 
dukungan. Jangan menyela! 

 Menyimaklah dengan aktif. Menyimak bukan berarti anda 
harus pasif. Melainkan anda harus aktif untuk menangkap 
seluruh pesan yang ingin disampaikan oleh peserta yang 
berpendapat. Misalnya dengan memperhatikan bentuk 
tubuh, raut muka dan pilihan bahasa yang digunakan. 
Gunakan teknik parafrase untuk memastikan bahwa anda 
paham. 

 

 Menyimak dengan baik lebih sulit dari dugaan kita. Hal ini 
terjadi karena banyak hal yang ternyata menyebabkan 
kita menjadi sulit untuk menyimak. Misalnya, karena 
proses kita berpikir lebih cepat daripada orang berbicara, 
maka kadang-kadang pada saat seseorang belum selesai 
berbicara mereka telah menggunakan kemampuannya 
untuk berpikir hal yang lain. Atau misalnya, mendadak 
emosi dan terbakar amarahnya saat mendengar orang 
lain berpendapat, mendengar dengan melamun, 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

261 

menyimak dengan telinga terbuka tetapi pikiran tertutup, 
menganggap isu-isu yang diungkapkan terlalu berat 
sehingga bias dan menyimak dengan serta merta 
menggoyang keyakinan orang lain. 

 

 Peran Fasilitator Desa 

Sebelum membahas Peran Fasilitator Desa, maka kita 
harus mulai melihat secara umum tentang Fasilitator. 
Berdasarkan prinsip dasar fasilitasi yang sudah dibahas 
sebelumnya, peran utama seorang fasilitator adalah 
terbatas pada pemandu proses. Ia selalu mencoba proses 
yang terbuka, inklusif, dan adil sehingga setiap individu 
berpartisipasi secara seimbang.  Fasilitator juga 
menciptakan ruang aman dimana semua pihak bisa 
sungguh-sungguh berpartisipasi. Jadi kekuatan seorang 
fasilitator terletak pada prinsip  content neutral dan 
pemandu proses.  

 

 

 



262

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

262 

 Menjadi Fasilitator Handal 

Seorang Fasilitator Handal tidak perlu memiliki gelar 
akademis yang tinggi atau menguasai segala hal, memiliki 
kepandaian di atas rata-rata, memiliki kemampuan 
berbicara di depan orang banyak, memiliki kemampuan 
kepemimpinan yang luar biasa dan syarat lain yang 
banyak ditentukan dan harus dipenuhi dari luar diri orang 
yang bersangkutan. Tetapi, fasilitator Handal sekurang-
kurangnya harus: tertarik pada orang-orang disekeliling 
anda, bersedia menilai diri sendiri secara kritis, bersedia 
menyimak apa yang dikatakan orang lain kepada anda dan 
bersedia mengubah diri berdasarkan perkembangan dan 
umpan balik 
 
Fasilitator handal diharapkan menghasilkan kemampuan, 
pengetahuan dan sikap untuk berinteraksi secara 
konstruktif dan berbasiskan kekuatan masyarakat. Dalam 
training ini diuraikan tentang tatatan konsep yang utama 
berkaitan dengan pengorganisasian masyarakat dan 
praktek-prateknya. Sedangkan keterampilan utama 
berkaitan dengan: 
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1) Keterampilan mendengar yang berhubungan dengan 
praktek-praktek mengamati, mendengar, bertanya, 
berdiskusi dan umpan balik personal. 

2) Keterampilan memfasilitasi kelompok berkaitan dengan 
praktek-praktek membangun kepercayaan, mendorong 
dinamika kelompok, kerja tim dan mendorong partisipasi 
yang seimbang. 

3) Keterampilan analisis informasi terutama dalam kaitan 
dengan menggunakan pertanyaan yang menggugah dan 
praktek analisis sederhana dengan piramida pertanyaan. 

Kita menjadi fasilitator macam apa tergantung dari: 
- Identitas kita        
- Nilai-nilai kita 
- Budaya kita 
- Cara berfikir kita  
- Keyakinan kita 
- Kepribadian kita 

Sejauh mana kita menjadi fasilitator yang baik 
tergantung dari: 
- Kelebihan kita 
- Kekuatan kita 
- Pengalaman kita 
- Kapasitas kita 
- Kelemahan kita 
- Kemampuan kita belajar dari kesalahan 
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 Posisi dan Peran Fasilitator  
Perbedaan peran : Fasilitator, Guru dan Penyuluh 

Setiap aktivitas yang bersifat memperlancar suatu proses 
baik dengan cara membimbing, menyediakan kesempatan 
ataupun memberikan fasilitas disebut dengan peran 
fasilitasi. Sedangkan orang yang melakukan peran 
tersebut disebut dengan fasilitator. Seorang fasilitator 
sudah tentu berbeda dengan peran-peran yang lain 
seperti penyuluh atau orator. Gambar berikut sekedar 
menunjukkan perbedaan peran antara fasilitator dan 
peran-peran lain yang sering disandingkan seperti 
penyuluh, pendamping, pengamat dan narasumber. Hal 
ini bukan bermaksud menyatakan secara samar bahwa 
yang satu lebih baik dari yang lain. Pembanding tersebut 
hanya dimaksudkan untuk memperjelas pengertian 
karena dalam tata pergaulan sehari-hari juga bisa di salah 
artikan.  

Kegiatan fasilitasi yang dimaksudkan diatas memiliki ciri-
ciri pokok sebagai berikut : 

1) Selalu mendengarkan pengalaman, masukan dan masalah 
para pihak yang dipandu 

2) Bersifat mendorong para pihak yang dipandu untuk 
berbagi pengalaman dan belajar dari diri mereka sendiri 

3) Fasilitator tidak bertanggung jawab atas isi 
4) Fasilitator menjamin terjadinya partisipasi yang sama dan 

saling pengertian 
5) Fasilitator boleh memberikan informasi untuk membantu 

para pihak yang dipandu untuk mengembangkan 
kemampuan pengambilan keputusan mereka 

6) Fasilitator menghindari pengontrolan hasil diskusi 
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Sedangkan ciri-ciri yang umum melekat pada seorang 
guru/ahli adalah seseorang yang : 

1) Menjadi seorang ahli dan dapat menjawab semua 
pertanyaan 

2) Biasanya datang dengan presentasi yang sudah disiapkan 
3) Berfokus pada teori 
4) Bertanggungjawab penuh atas isi maupun proses 
5) Dominan menggunakan metode ceramah sehingga hanya 

membolehkan pertanyaan pada saat-saat tertentu. 

Beberapa hal yang menjadi ciri dari kegiatan penyuluhan 
antara lain : 

1) Membawa teknologi baru sebagai bentuk intervensi 
kepada masyarakat. 

2) Lebih bersifat  ”menjual” gagasan mereka  
3) Bertanggungjawab dan mengarahkan kelompok 
4) Komunikasi cenderung searah. 
5) Kurang mendengarkan dengan baik masalah masyarakat. 

Fasilitasi berasal dari kata “facile” yang berarti “mudah”. 
To facile berarti “membuat sesuatu menjadi lebih 
mudah”. Peran fasilitator, membuat kelompok sukses 
mencapai tujuan dengan cara-cara mudah dan proses 
kelompok yang efektif.  Fasilitator akan menganjurkan 
anggota kelompok menggunakan metode yang paling 
efektif dalam menyelesaikan tugas, dengan tetap 
memberi waktu kepada ide-ide atau alternatif lain. 
Fasilitator menempatkan dirinya sebagai seorang 
pemandu, pembantu dan katalisator untuk membantu 
kelompok menyelesaikan pekerjaannya. 
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Fasilitator adalah manajer proses kelompok. Fasilitator 
berperan dalam mengelola proses dan bersikap netral 
terhadap isi diskusi. Proses bagaimana anggota kelompok 
berkerja bersama, bagaimana anggota berinteraksi satu 
sama lain, bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana 
seluruh anggota hadir.  

Perlu dicatat bahwa proses dan isi selalu hadir setiap 
waktu dalam kerja-kerja kelompok. Fasilitator harus 
memandu dan mengelola proses supaya kelompok dapat 
memfokuskan energi dan kreatifitas mereka pada isi atau 
materi pembicaraan. Untuk memandu proses, fasilitator 
akan menggunakan berbagai metode. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Memberi tahu/ Menjelaskan 

  B
er

ta
ny

a 

PENGAMAT NARASUMBER 

MODERATOR FASILITATOR 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

267 

Secara umum, ada beberapa peran yang bisa diemban 
oleh fasilitator, yaitu: 

Substantively Neutral. Netral disini bukan berarti tidak 
memiliki opini dalam proses diskusi kelompok. Jelas hal 
tersebut tidak humanis dan realistis. Hal ini berarti bahwa 
saat memfasilitasi diskusi, maka seorang fasilitator harus 
menyisihkan terlebih dahulu opini pribadinya sehingga 
anggota diskusi kelompok tidak hanya mengiyakan opini 
kita. Konsekuensi-nya, fasilitator tidak bisa mempengaruhi 
keputusan kelompok. Fasilitator dapat membantu 
kelompok dengan cara memberikan energi melalui 
panduan pertanyaan efektif dan percakapan yang 
produktif. 

Third Party. Fasilitator perlu menjadi pihak ketiga agar 
bisa tetap netral dalam memandu sebuah proses diskusi. 
Bila kita juga anggota kelompok atau sang pemimpin, 
biasanya kita pun akan diminta untuk memberikan 
pendapat. Padahal sesungguhnya, saat kita diminta untuk 
memfasilitasi, maka kita harus menjadi pihak yang tidak 
berkepentingan terhadap keputusan kelompok yang 
diambil. 

Process Expert. Seorang fasilitator memang content-
neutral tetapi ia juga ahli proses dan advokasi. Sebagai 
seorang ahli proses, fasilitator haruslah memahami 
kebiasaan, proses dan struktur untuk memberikan 
kontribusi terhadap penyelesaian masalah dan 
pembuatan keputusan berkualitas, dan tentu saja, 
fasilitator harus tahu kontribusi masing-masing bagian 
untuk membuat sebuah proses yang efektif. 
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 Tugas Fasilitator Desa dalam Program Desa Peduli 
Gambut 

Pengorganisasian Masyarakat  

Tahapan Pengorganisasian Masyarakat  
• Pengorganisasian masyarakat terdiri dari serangkaian 

tahapan yang berkaitan satu sama lain sebagai 
kesatuan yang terpadu:  
- Memulai Pendekatan  
- Memfasilitasi Proses 
- Merancang Strategi 
- Mengerahkan Tindakan 
- Menata Organisasi dan Keberlanjutannya 
- Membangun Sistem Pendukung 

• Semua tahapan tersebut tidak selalu ketat berurutan 
seperti tersebut di atas. Sebab,  seorang 
pengorganisir masyarakat tidaklah mungkin pada saat 
menjalankan satu tahapan mengabaikan yang lain.  

Memulai Pendekatan 

• Satu hal yang penting adalah menemukan langkah 
awal cara untuk berhubungan dengan komunitas 
yang akan diorganisir.   

• Diperlukan kemampuan analisis, kreatifitas, dan kiat-
kiat tertentu bagi seorang pengorganisir untuk 
menemukan langkah awal cara untuk berhubungan 
dengan komunitas tersebut.   

• Kiat utama dan terpenting adalah bagaimana 
membuat masyarakat di sana merasa kita datang 
kepada mereka dengan cara yang benar-benar wajar 
dan alamiah,  bukan sesuatu yang sudah direkayasa 
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sebelumnya dalam cara-cara yang sangat kaku, atau 
bahkan terkesan mengada-ada. 

• Harus diciptakan suatu suasana sedemikian rupa, 
sesantai mungkin, tanpa beban sehingga tidak 
menimbulkan harapan-harapan baru berlebihan, atau 
sebaliknya rakyat di sana malah bercuriga terhadap 
kedatangan kita. 

• Ada kalanya kontak awal terjadi karena seorang 
pengornisir sengaja diundang oleh masyarakat 
setempat untuk membahas masalah-masalah yang 
mereka hadapi. 

• Dalam kasus seperti di atas, sikap serius seorang 
pengorganisir sangat diharapkan. 

• Jangan sampai menyakiti hati rakyat yang tengah 
serius menghadapi masalah yang sedang gawat 
dengan sikap – sikap seorang pengorganisir yang 
malah bersantai – santai (sikap tidak serius). 

• Menjamin peran serta kaum perempuan  Sejak 
awal seorang pengorganisir secara sadar dan 
bersengaja harus menciptakan peluang ke arah 
terwujudnya keseimbangan gender, sambil tetap 
memelihara kepekaannya terhadap berbagai unsur 
budaya lokal yang berkaitan dengan masalah 
tersebut. 

• Mulai mendekati kelompok masyarakat sebagai ‘pintu 
masuk’ (entry point) atau ‘kunci’ yang menentukan 
untuk mulai membangun hubungan dengan 
masyarakat setempat. 

• Harus benar-benar disadari bahwa ‘pintu masuk’ 
hanyalah cara, jangan sampai dijadikan tujuan yang 
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malah akan menyebabkan kegagalan 
pengorganisasian masyarakat seperti yang banyak 
terjadi di banyak tempat sekarang ini. 

• Jangan sekali-kali beranggapan bahwa  sebagai 
seorang pengorganisir, setiap permintaan yang 
datang dari masyarakat harus kita penuhi. 

• Waspadalah dan hindari jauh-jauh permintaan 
kelompok/masyarakat yang mengharapkan, bahkan 
mendesak  anda sebagai pengorganisir untuk berada 
paling depan, atau meminta anda sebagai pemimpin 
mereka. 

Memfasilitasi Proses 

• Mengajak  dan memfasilitasi rakyat yang diorganisir 
melihat  berbagai bentuk, sifat dan jenis hubungan 
yang terjadi antar berbagai kalangan dan lapisan 
dalam masyarakat . 

• Hubungan tersebut bisa menguntungkan  semua 
pihak, atau hanya mengutungkan salah satu pihak 
saja:  
- Mengapa terjadi semua itu? 
- Merasa puas, atau tak berdaya dengan keadaan 

itu? 
- Ada kehendak untuk mengubahnya? 
- Apa gambaran kehidupan yang mereka sendiri 

idamkan? 

• Keberhasilan proses fasilitasi pengorganisasian adalah 
bila seorang pengorganisir  mampu mengajak rakyat 
yang diorganisir memiliki suatu pandangan dan 
pemahaman bersama mengenai keadaan dan 
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masalah yang mereka hadapi dan melakukan 
tindakan-tindakan untuk perubahan terus-menerus. 

• Karenanya, proses pengorganisasian masyarakat pada 
dasarnya merupakan daur yang tak pernah berhenti. 

 
Daur Pengorganisasian Masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana Prosesnnya?  

• Pertama kali, kompok masyarakat  harus meyepakati 
keinginan bersama untuk melakukan sesuatu dalam 
rangka memacahkan masalah-masalah penting yang 
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4. Capai pengetahuan 
    kesadaran, perilaku baru      
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5. Lakukan 
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mereka hadapi.  Maka, mereka juga harus 
mengidentifikasi apa masalah-masalah penting 
tersebut.  

• Kemudian,  merencanakan suatu strategi bersama 
tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan dan 
bagaimana cara melakukannya. 

• Membuat daftar apa saja kemampuan yang mereka 
mliki, apa saja kekuatan dan kelemahan mereka, dan 
apa saja keterampilan dan sumberdaya lain yang 
masih perlu mereka adakan. 

• Mulai melaksanakan semua rencana tesebut sesuai 
dengan perkembangan keadaan yang mereka hadapi. 

Tanggung Jawab Fasilitator  

Fasilitator yang efektif memiliki tanggungjawab: 

- Selalu netral atas isi atau materi pertemuan; 
- Merancang partisipasi; 
- Memastikan keseimbangan partisipasi; 
- Mendorong dialog diantara peserta; 
- Menyediakan struktur dan proses untuk kerja 

kelompk; 
- Mendorong perbedaan pandangan ke arah yang 

positif; 
- Mendengarkan secara aktif dan mendorong peserta 

yang lain untuk melakukan hal yang sama; 
- Mencatat, mengorganisir, dan meringkas masukan 

dari anggota; 
- Mendorong kelompok untuk mengevaluasi sendiri 

perkembangan dan kemajuan kerja; 
- Melindungi anggota kelompok dan idenya dari 

serangan atau pengabaian perhatian; 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

273 

- Meyakinkan bahwa kelompok itu kumpulan 
pengetahuan, pengalaman dan kreatifitas. Gunakan 
metode dan teknik fasilitasi untuk menggali 
sumberdaya ini. 

Menciptakan Perubahan Dimana Saja  

Fasilitator dan pemimpin dituntut untuk memiliki cita rasa 
kemanusiaan dan spirit dalam organisasi. Dengan proses 
partisipatif yang dirancangnya, seorang fasilitator mampu 
mendorong kelompok untuk aktif berkreasi dan 
berinovasi. Peran ini tidak hanya terbatas pada ruangan 
pelatihan saja. Melainkan juga dapat dimainkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Fasilitator Desa sebagai Mediator 

Masyarakat seringkali tidak membedakan istilah fasilitator 
dan mediator. Namun bila dirunut dari asal katanya, 
terlihat sekali perbedaannya. Mediate berasal dari bahasa 
latin yang berarti “to come between”, sedangkan 
Facilitate juga berasal dari bahasa Latin yang berarti “to 
make easy”. Dalam konteks ini, tentu saja pemudah cara 
berarti menjadikan kelompok menjadi lebih efektif. 
Namun, adakalanya, fasilitator juga dperlukan sebagai 
mediator. Baik itu pada saat awal proses fasilitasi, saat 
memfasilitasi, maupun pada saat terjadi konflik. 

Fasilitator Desa sebagai Evaluator 

Dalam sebuah proses fasilitasi, seorang fasilitator dituntut 
untuk membangun keterbukaan dan kelancaran 
berkomunikasi dengan anggota kelompok. Adakalanya 
fasilitator juga diminta untuk memberikan evaluasi 
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terhadap kelompok yang difasilitasinya. Yang penting 
menjadi catatan adalah, sebaiknya fasilitator tidak 
membuat sebuah keputusan ataupun kesepakatan 
dengan pihak lain, tetapi tanpa melalui keterbukaan 
dengan kelompok yang difasilitasinya. Hal ini penting bagi 
kepercayaan kelompok terhadap fasilitator. 

Fasilitator Desa sebagai Content Expert 

Fasilitator dapat dimungkinkan menjadi seorang content 
expert atau information resource, bila memang 
dibutuhkan oleh kelompok. Adakalanya kelompok 
membutuhkan lebih banyak informasi dan pengetahuan 
baru. Atau memerlukan seseorang untuk meluruskan arah 
diskusi. Dalam hal ini, dikenal istilah socratic facilitation, 
dimana  fasilitator dapat berganti baju menjadi 
narasumber, dengan syarat meminta ijin terlebih dahulu 
pada kelompok yang difasilitasinya. 

Jika dengan kreatifitas dan inovasi kelompok dapat 
dibangun oleh fasilitasi, maka dengan sendirinya 
fasilitator mampu menciptakan berbagai perubahan 
dengan menggunakan alat, metode, teknik dan 
keterampilan yang dikuasainya. Kemampuan ini sangat 
penting dan bermanfaat ketika fasilitator berada dalam 
situasi seperti di Indonesia sekarang ini. Fasilitasi dapat 
membantu perorangan atau kelompok untuk 
merencanakan sesuatu dan memecahkan masalah.  

Maka, dapat dibayangkan seandainya, kemampuan 
fasilitasi akan semakin banyak tersebar, maka, anda akan 
dapat bayangkan betapa banyak ide dan inovasi baru yang 
akan keluar  pada berbagai pertemuan. Akan semakin 
banyak terobosan terhadap berbagai macam kebuntuan 
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ide. Hal ini tentu saja akan mendorong terjadinya 
berbagai perubahan sosial, karena sesungguhnya, 
fasilitator juga adalah ‘agen perubahan’ (lebih lanjut 
mengenai hal ini, lihat sesi ekstra: “Menggugah Sistem 
Sosial” di halaman …) 

 

7.8 Lampiran 

A. Lembar Panduan Bermain Peran Fasilitator  

Prinsip-prinsip Fasilitasi  
Metode: Bermain Peran/Role Play (45 menit) 

Tujuan: 
Setelah melakuan role play, peserta dapat melakukan 
peran-peran yang sesuai sebagai fasilitator dan dapat 
membedakan dengan peran sebagai Guru. 

Langkah-Langkah: 

1. Setiap kelompok akan melakukan role play berbeda.  
Role play tersebut adalah: 
a. Kelompok 1: berperan sebagai Fasilitator 
b. Kelompok 2: berperan sebagai Guru 

2. Kelompok 1:  
Kelompok anda mempunyai 10 menit untuk 
mempersiapkan role-play sepanjang 7 menit. Salah 
satu anggota kelompok akan memainkan peran 
seorang FASILITATOR, sementara yang lainnya menjadi 
peserta. Sebagai persiapan, perhatikan beberapa ciri 
seorang fasilitator sebagai berikut. 

Seorang fasilitator adalah seorang yang: 
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terhadap kelompok yang difasilitasinya. Yang penting 
menjadi catatan adalah, sebaiknya fasilitator tidak 
membuat sebuah keputusan ataupun kesepakatan 
dengan pihak lain, tetapi tanpa melalui keterbukaan 
dengan kelompok yang difasilitasinya. Hal ini penting bagi 
kepercayaan kelompok terhadap fasilitator. 

Fasilitator Desa sebagai Content Expert 

Fasilitator dapat dimungkinkan menjadi seorang content 
expert atau information resource, bila memang 
dibutuhkan oleh kelompok. Adakalanya kelompok 
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baru. Atau memerlukan seseorang untuk meluruskan arah 
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ide. Hal ini tentu saja akan mendorong terjadinya 
berbagai perubahan sosial, karena sesungguhnya, 
fasilitator juga adalah ‘agen perubahan’ (lebih lanjut 
mengenai hal ini, lihat sesi ekstra: “Menggugah Sistem 
Sosial” di halaman …) 

 

7.8 Lampiran 

A. Lembar Panduan Bermain Peran Fasilitator  

Prinsip-prinsip Fasilitasi  
Metode: Bermain Peran/Role Play (45 menit) 

Tujuan: 
Setelah melakuan role play, peserta dapat melakukan 
peran-peran yang sesuai sebagai fasilitator dan dapat 
membedakan dengan peran sebagai Guru. 

Langkah-Langkah: 

1. Setiap kelompok akan melakukan role play berbeda.  
Role play tersebut adalah: 
a. Kelompok 1: berperan sebagai Fasilitator 
b. Kelompok 2: berperan sebagai Guru 

2. Kelompok 1:  
Kelompok anda mempunyai 10 menit untuk 
mempersiapkan role-play sepanjang 7 menit. Salah 
satu anggota kelompok akan memainkan peran 
seorang FASILITATOR, sementara yang lainnya menjadi 
peserta. Sebagai persiapan, perhatikan beberapa ciri 
seorang fasilitator sebagai berikut. 

Seorang fasilitator adalah seorang yang: 
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1. Mendukung peserta dalam berbagi dan belajar 
sendiri, 

2. Memobilisasi pengetahuan yang sudah dimiliki 
peserta, 

3. Tertarik akan pengalaman dan masalah peserta, 
4. Tidak mendominasi materi atau proses, tetapi 

menjamin partisipasi yang setara, 
5. Hanya melakukan intervensi kalau peserta 

mengalami kesulitan, 
6. Membantu peserta untuk merangkum, 

menyimpulkan dan mengambil keputusan, Tidak 
menguasai hasilnya 

3. Kelompok 2:  
Anda mempunyai 10 menit untuk mempersiapkan role 
play sepanjang 7 menit. Salah satu anggota kelompok 
akan memainkan peran seorang GURU, sementara 
yang lainnya menjadi peserta.  

Sebagai persiapan, perhatikan beberapa ciri seorang 
guru berikut. Seorang guru adalah seseorang yang: 
1. Memberitahu peserta aoa yang perlu mereka 

ketahui, 
2. Harus menjadi (atau berpura-pura menjadi) 

seorang ahli yang bisa menjawab apa saja, 
3. Datang dengan kuliah/ceramah yang disiapkan 

sebelumnya, dan menyampaikan fakta-fakta serta 
gagasan, 

4. Mempunyai focus pada materi teoritis dan teori-
teori, 

5. Tidak tertarik akan pengetahuan atau latar 
belakang peserta, 

6. Mendominasi materi dan proses, 
7. Hanya mengijinkan pertanyaan dari peserta 

sesekali saja, 
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8. Menguji pengetahun dan keterampilan. 
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4. Tidak mendominasi materi atau proses, tetapi 

menjamin partisipasi yang setara, 
5. Hanya melakukan intervensi kalau peserta 

mengalami kesulitan, 
6. Membantu peserta untuk merangkum, 

menyimpulkan dan mengambil keputusan, Tidak 
menguasai hasilnya 

3. Kelompok 2:  
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8. Menguji pengetahun dan keterampilan. 
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B. Lembar Panduan Diskusi Kelompok “Teknik Fasilitasi” 

Teknik-teknik Fasilitasi (Bentuk Intervensi dan Menghadapi 
Situasi Diskusi Sulit dan Penuh Hambatan) 
Metode : Diskusi kelompok (30 menit) 

Tujuan: 

Setelah melakukan diskusi kelompok diskusi kelompok, 
peserta mampu menjelaskan bentuk-bentuk intervensi 
yang tepat dalam menghadapi situasi diskusi sulit dan 
penuh hambatan. 

Langkah-langkah: 
1. Peserta dibagi ke dalam 3 kelompok.   
2. Selama 15 menit, kelompok mendiskusikan “apa 

bentuk intervensi yang memungkinkan untuk 
menghadapi berbagai tipe dan kesulitan orang yang 
difasilitasi?”. 

Tipe pada umumnya Kemungkinan Intervensi 
yang tepat 

1. Pendiam atau pemalu  

2. Marah terhadap tugas 
atau mengecewakan orang 

 

3. Agresif  

4. Terlalu dominan  

5. Motivasi rendah atau 
malas 

 

6. Pelawak  

7. Penyendiri  
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C. Lembar Panduan Diskusi Kelompok dan Praktik Bertanya 

Teknik-Teknik Fasilitasi (Mengembangkan dan 
Menggunakan Pertanyaan Efektif) 
 
Metode:  
Diskusi kelompok dan Praktik (60 menit) 

 
Tujuan: 
Setelah melakukan diskusi kelompok diskusi kelompok, 
Setelah melakukan diskusi kelompok dan praktik, peserta 
mampu: 

1. Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dalam 
rangka memicu perubahan perilaku dalam 
pendekatan STBM-Stunting, 

2. Mempraktikan bertanya dan probing dalam proses 
pemicuan STBM-Stunting.  

 

Langkah-langkah: 
1. Peserta dibagi ke dalam 3 kelompok. 
2. Fasilitator menyampaikan bahwa mengajukan 

pertanyaan adalah alat fasilitasi yang sangat berguna 
dalam lingkungan pemicuan STBM-Stunting. 
Fasilitator harus bisa mengajukan pertanyaan yang 
tepat dengan cara yang tepat pula. 

3. Diskusikan dalam kelompok selama 20 menit:  
a. Mengapa kita sebagai fasilitator perlu 

mengajukan pertanyaan.  
b. Apa perbedaan antara pertanyaan tertutup dan 

terbuka, berikan contoh keduanya. 
c. Buat 1 contoh pertanyaan yang mampu 

menjawab alasan seperti tabel berikut: 
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B. Lembar Panduan Diskusi Kelompok “Teknik Fasilitasi” 
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Langkah-langkah: 
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C. Lembar Panduan Diskusi Kelompok dan Praktik Bertanya 

Teknik-Teknik Fasilitasi (Mengembangkan dan 
Menggunakan Pertanyaan Efektif) 
 
Metode:  
Diskusi kelompok dan Praktik (60 menit) 

 
Tujuan: 
Setelah melakukan diskusi kelompok diskusi kelompok, 
Setelah melakukan diskusi kelompok dan praktik, peserta 
mampu: 

1. Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dalam 
rangka memicu perubahan perilaku dalam 
pendekatan STBM-Stunting, 

2. Mempraktikan bertanya dan probing dalam proses 
pemicuan STBM-Stunting.  

 

Langkah-langkah: 
1. Peserta dibagi ke dalam 3 kelompok. 
2. Fasilitator menyampaikan bahwa mengajukan 

pertanyaan adalah alat fasilitasi yang sangat berguna 
dalam lingkungan pemicuan STBM-Stunting. 
Fasilitator harus bisa mengajukan pertanyaan yang 
tepat dengan cara yang tepat pula. 

3. Diskusikan dalam kelompok selama 20 menit:  
a. Mengapa kita sebagai fasilitator perlu 

mengajukan pertanyaan.  
b. Apa perbedaan antara pertanyaan tertutup dan 

terbuka, berikan contoh keduanya. 
c. Buat 1 contoh pertanyaan yang mampu 

menjawab alasan seperti tabel berikut: 
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Alasan untuk: Buatkan 1 contoh kalimat 
pertanyaan yang tepat 

1) Meraih keterlibatan 
peserta 

 

2) Merasakan pikiran, ide-ide 
atau opini peserta 

 

3) Melibatkan orang yang 
non-partisipatif 

 

4) Mengenali kontributor 
penting 

 

5) Mengelola waktu diskusi  

6) Meraih pemahaman 
dengan menggali 
pertanyaan dari kedua 
belah pihak tentang suatu 
hal. 

 

4. Setiap kelmpok praktik bertanya dari pertanyaan 
yang sudah disusun, kelompok lain memberikan 
jawaban. Kembali kelompok bertanya 
mengembangkan pertanyaan lanjutannya untuk 
pendalaman informasi.  
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D. Lembar Panduan Bermain Peran (role play) 

1. Anggota Kelompok-1 (2 orang) 

Sosialisasi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) 

Desa Mekarsari yang terletak di daerah terpencil di pedalaman 
Kalimantan merupakan desa yang lahannya sebagian besar 
adalah lahan gambut. Sebagian besar penduduknya adalah 
masyarakat asli setempat yang masih menggantungkan 
hidupnya dari pertanian dan perikanan darat. Sistem 
pertanian yang dilakukan selama ini adalah dengan sistem 
tebas bakar, dan kemudian baru ditanami. Sistem bertani ini 
sudah berlangsung lama dan turun  temurun dari nenek 
moyang mereka 

Persoalan muncul sejak tahun 2015, karena terjadi bencana 
kebakaran hutan dan lahan yang massif, termasuk di desa 
Mekarsari. Bencana kebakaran dan asap telah menimbulkan 
sejumlah persoalan seperti terbakarnya tanaman masyarakat 
dan penyakit seperti ISPA.   Di awal 2016, Pemerintah 
kemudian melarang pembakaran lahan, dan bagi masyarakat 
yang melanggar bahkan ditangkap oleh pihak kepolisian. 
Walaupun dilarang, masyarakat secara sembunyi-sembunyi 
melakukan pembakaran lahan untuk penyiapan lahan 
pertanian mereka, dan segera mematikan apinya jika ada 
aparat atau petugas kepolisian yang turun ke desa 

Untuk merestorasi lahan gambut dan mencegah terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah melalui Badan 
Restorasi Gambut (BRG) melakukan upaya restorasi melalui 3 
strategi program yaitu : 1. Pembasahan kembali lahan gambut 
(rewetting), 2. Menanami lahan gambut (Revegetation), dan 3. 
Memperkuat sisitem penghidupan masyarakat setempat 
(Revitalization).  Di tingkat desa kegiatan-kegiatan restorasi 
gambut tersebut dilaksanakan melalui program Desa Peduli 
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Alasan untuk: Buatkan 1 contoh kalimat 
pertanyaan yang tepat 

1) Meraih keterlibatan 
peserta 
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mengembangkan pertanyaan lanjutannya untuk 
pendalaman informasi.  
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D. Lembar Panduan Bermain Peran (role play) 

1. Anggota Kelompok-1 (2 orang) 

Sosialisasi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) 

Desa Mekarsari yang terletak di daerah terpencil di pedalaman 
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gambut tersebut dilaksanakan melalui program Desa Peduli 
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Gambut (DPG).  Salah satu kegiatan yang sedang dipersiapkan 
untuk dilaksanakan adalah Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar 
(PLTB) melalui sosialisasi kepada masyarakat di tingkat dusun 

Pada sore hari ini Fasilitator Desa yang ditugaskan BRG di desa 
Mekarsari akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), bertempat di 
rumah Kepala Dusun 

Peran Anda 

Anda adalah anggota kelompok Tani “Maju Bersama”, yang 
memiliki anggota 40 orang petani. Dalam pertemuan 
sosialisasi PLTB yang diadakan di rumah kepala dusun  anda 
diundang dan hadir. Anda sebagai petani menanyakan apa itu 
program Desa Peduli Gambut dan PLTB,  karena anda belum 
tahu maksud dan tujuan dari program tersebut. Anda khawatir 
jangan-jangan program ini nantinya memberikan bantuan 
dalam bentuk hutang seperti bantuan sebelumnya dari 
program KUT. Anda menyampaikan kekhawatiran anda 
tersebut dan meminta agar dalam pelaksanaan program ini 
masyarakat diberikan  bantuan bibit dan pupuk, juga diberikan 
uang saku dalam pertemuan-pertemuan dan pelatihan.  Hal ini 
karena jika anda mengikuti berbagai pertemuan dan 
pelatihan, anda tidak bisa bekerja sebagai buruh harian dan 
tidak mendapatkan penghasilan. Padahal anda membutuhkan 
uang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan makan bagi anak 
dan isteri anda 

 

2. Anggota Kelompok-2 (2 orang) 

Sosialisasi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) 

Desa Mekarsari yang terletak di daerah terpencil di pedalaman 
Kalimantan merupakan desa yang lahannya sebagian besar 
adalah lahan gambut. Sebagian besar penduduknya adalah 
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masyarakat asli setempat yang masih menggantungkan 
hidupnya dari pertanian dan perikanan darat. Sistem 
pertanian yang dilakukan selama ini adalah dengan sistem 
tebas bakar, dan kemudian baru ditanami. Sistem bertani ini 
sudah berlangsung lama dan turun  temurun dari nenek 
moyang mereka 
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Memperkuat sisitem penghidupan masyarakat setempat 
(Revitalization).  Di tingkat desa kegiatan-kegiatan restorasi 
gambut tersebut dilaksanakan melalui program Desa Peduli 
Gambut (DPG).  Salah satu kegiatan yang sedang dipersiapkan 
untuk dilaksanakan adalah Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar 
(PLTB) melalui sosialisasi kepada masyarakat di tingkat dusun 

Pada sore hari ini Fasilitator Desa yang ditugaskan BRG di desa 
Mekarsari akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), bertempat di 
rumah Kepala Dusun 
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Mekarsari akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), bertempat di 
rumah Kepala Dusun 

Peran Anda 

Anda adalah anggota kelompok Tani “Maju Bersama”, yang 
memiliki anggota 40 orang petani. Dalam pertemuan 
sosialisasi PLTB yang diadakan di rumah kepala dusun  anda 
diundang dan hadir. Anda sebagai petani menanyakan apa itu 
program Desa Peduli Gambut dan PLTB,  karena anda belum 
tahu maksud dan tujuan dari program tersebut. Anda khawatir 
jangan-jangan program ini nantinya memberikan bantuan 
dalam bentuk hutang seperti bantuan sebelumnya dari 
program KUT. Anda menyampaikan kekhawatiran anda 
tersebut dan meminta agar dalam pelaksanaan program ini 
masyarakat diberikan  bantuan bibit dan pupuk, juga diberikan 
uang saku dalam pertemuan-pertemuan dan pelatihan.  Hal ini 
karena jika anda mengikuti berbagai pertemuan dan 
pelatihan, anda tidak bisa bekerja sebagai buruh harian dan 
tidak mendapatkan penghasilan. Padahal anda membutuhkan 
uang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan makan bagi anak 
dan isteri anda 

 

2. Anggota Kelompok-2 (2 orang) 

Sosialisasi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) 

Desa Mekarsari yang terletak di daerah terpencil di pedalaman 
Kalimantan merupakan desa yang lahannya sebagian besar 
adalah lahan gambut. Sebagian besar penduduknya adalah 
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masyarakat asli setempat yang masih menggantungkan 
hidupnya dari pertanian dan perikanan darat. Sistem 
pertanian yang dilakukan selama ini adalah dengan sistem 
tebas bakar, dan kemudian baru ditanami. Sistem bertani ini 
sudah berlangsung lama dan turun  temurun dari nenek 
moyang mereka 

Persoalan muncul sejak tahun 2015, karena terjadi bencana 
kebakaran hutan dan lahan yang massif, termasuk di desa 
Mekarsari. Bencana kebakaran dan asap telah menimbulkan 
sejumlah persoalan seperti terbakarnya tanaman masyarakat 
dan penyakit seperti ISPA.   Di awal 2016, Pemerintah 
kemudian melarang pembakaran lahan, dan bagi masyarakat 
yang melanggar bahkan ditangkap oleh pihak kepolisian. 
Walaupun dilarang, masyarakat secara sembunyi-sembunyi 
melakukan pembakaran lahan untuk penyiapan lahan 
pertanian mereka, dan segera mematikan apinya jika ada 
aparat atau petugas kepolisian yang turun ke desa 

Untuk merestorasi lahan gambut dan mencegah terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah melalui Badan 
Restorasi Gambut (BRG) melakukan upaya restorasi melalui 3 
strategi program yaitu : 1. Pembasahan kembali lahan gambut 
(rewetting), 2. Menanami lahan gambut (Revegetation), dan 3. 
Memperkuat sisitem penghidupan masyarakat setempat 
(Revitalization).  Di tingkat desa kegiatan-kegiatan restorasi 
gambut tersebut dilaksanakan melalui program Desa Peduli 
Gambut (DPG).  Salah satu kegiatan yang sedang dipersiapkan 
untuk dilaksanakan adalah Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar 
(PLTB) melalui sosialisasi kepada masyarakat di tingkat dusun 

Pada sore hari ini Fasilitator Desa yang ditugaskan BRG di desa 
Mekarsari akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), bertempat di 
rumah Kepala Dusun 
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Peran Anda 

Anda adalah anggota kelompok Tani “Maju Bersama”, yang 
memiliki anggota 40 orang petani. Dalam sosialisasi tentang 
PLTB yang diselenggarakan di rumah Kepala Dusun, anda 
diundang dan hadir.  Anda sebagai petani yang merasa tidak 
punya pendidikan tidak tahu apa yang mesti disampaikan 
dalam pertemuan ini. Anda diam saja dan duduk di belakang, 
karena merasa sungkan dengan Kepala Desa, Kepala Dusun 
dan Tokoh Masyarakat. Walaupun anda diminta bicara oleh 
fasilitator, tetapi anda tidak banyak bicara dan menyerahkan 
keputusan kepada ketua kelompok dan kepala dusun saja. 

 

3. Anggota Kelompok-3  (2 orang) 

Sosialisasi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) 

Desa Mekarsari yang terletak di daerah terpencil di pedalaman 
Kalimantan merupakan desa yang lahannya sebagian besar 
adalah lahan gambut. Sebagian besar penduduknya adalah 
masyarakat asli setempat yang masih menggantungkan 
hidupnya dari pertanian dan perikanan darat. Sistem 
pertanian yang dilakukan selama ini adalah dengan sistem 
tebas bakar, dan kemudian baru ditanami. Sistem bertani ini 
sudah berlangsung lama dan turun  temurun dari nenek 
moyang mereka 

Persoalan muncul sejak tahun 2015, karena terjadi bencana 
kebakaran hutan dan lahan yang massif, termasuk di desa 
Mekarsari. Bencana kebakaran dan asap telah menimbulkan 
sejumlah persoalan seperti terbakarnya tanaman masyarakat 
dan penyakit seperti ISPA.   Di awal 2016, Pemerintah 
kemudian melarang pembakaran lahan, dan bagi masyarakat 
yang melanggar bahkan ditangkap oleh pihak kepolisian. 
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Walaupun dilarang, masyarakat secara sembunyi-sembunyi 
melakukan pembakaran lahan untuk penyiapan lahan 
pertanian mereka, dan segera mematikan apinya jika ada 
aparat atau petugas kepolisian yang turun ke desa 

Untuk merestorasi lahan gambut dan mencegah terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah melalui Badan 
Restorasi Gambut (BRG) melakukan upaya restorasi melalui 3 
strategi program yaitu : 1. Pembasahan kembali lahan gambut 
(rewetting), 2. Menanami lahan gambut (Revegetation), dan 3. 
Memperkuat sisitem penghidupan masyarakat setempat 
(Revitalization).  Di tingkat desa kegiatan-kegiatan restorasi 
gambut tersebut dilaksanakan melalui program Desa Peduli 
Gambut (DPG).  Salah satu kegiatan yang sedang dipersiapkan 
untuk dilaksanakan adalah Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar 
(PLTB) melalui sosialisasi kepada masyarakat di tingkat dusun 

Pada sore hari ini Fasilitator Desa yang ditugaskan BRG di desa 
Mekarsari akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), bertempat di 
rumah Kepala Dusun 

Peran Anda 

Anda adalah anggota kelompok Tani “Maju Bersama”, yang 
memiliki anggota 40 orang petani. Sebagian besar dari 
anggota kelompok memiliki lahan (1-2 hektar) yang 
merupakan lahan gambut, yang jaraknya dekat dengan 
pemukiman warga, dan kondisinya selama ini hanya ditanami 
sekali setahun. Kebakaran tahun 2015 menyebabkan sebagian 
tanaman anda terbakar, dan anda setuju terkait dengan 
larangan pemerintah untuk tidak membakar lahan.  Namun 
anda juga kesulitan melakukan pembersihan lahan (jika tidak 
dengan membakar) karena membutuhkan waktu dan tenaga 
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Peran Anda 

Anda adalah anggota kelompok Tani “Maju Bersama”, yang 
memiliki anggota 40 orang petani. Dalam sosialisasi tentang 
PLTB yang diselenggarakan di rumah Kepala Dusun, anda 
diundang dan hadir.  Anda sebagai petani yang merasa tidak 
punya pendidikan tidak tahu apa yang mesti disampaikan 
dalam pertemuan ini. Anda diam saja dan duduk di belakang, 
karena merasa sungkan dengan Kepala Desa, Kepala Dusun 
dan Tokoh Masyarakat. Walaupun anda diminta bicara oleh 
fasilitator, tetapi anda tidak banyak bicara dan menyerahkan 
keputusan kepada ketua kelompok dan kepala dusun saja. 

 

3. Anggota Kelompok-3  (2 orang) 

Sosialisasi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) 

Desa Mekarsari yang terletak di daerah terpencil di pedalaman 
Kalimantan merupakan desa yang lahannya sebagian besar 
adalah lahan gambut. Sebagian besar penduduknya adalah 
masyarakat asli setempat yang masih menggantungkan 
hidupnya dari pertanian dan perikanan darat. Sistem 
pertanian yang dilakukan selama ini adalah dengan sistem 
tebas bakar, dan kemudian baru ditanami. Sistem bertani ini 
sudah berlangsung lama dan turun  temurun dari nenek 
moyang mereka 

Persoalan muncul sejak tahun 2015, karena terjadi bencana 
kebakaran hutan dan lahan yang massif, termasuk di desa 
Mekarsari. Bencana kebakaran dan asap telah menimbulkan 
sejumlah persoalan seperti terbakarnya tanaman masyarakat 
dan penyakit seperti ISPA.   Di awal 2016, Pemerintah 
kemudian melarang pembakaran lahan, dan bagi masyarakat 
yang melanggar bahkan ditangkap oleh pihak kepolisian. 
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Walaupun dilarang, masyarakat secara sembunyi-sembunyi 
melakukan pembakaran lahan untuk penyiapan lahan 
pertanian mereka, dan segera mematikan apinya jika ada 
aparat atau petugas kepolisian yang turun ke desa 

Untuk merestorasi lahan gambut dan mencegah terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah melalui Badan 
Restorasi Gambut (BRG) melakukan upaya restorasi melalui 3 
strategi program yaitu : 1. Pembasahan kembali lahan gambut 
(rewetting), 2. Menanami lahan gambut (Revegetation), dan 3. 
Memperkuat sisitem penghidupan masyarakat setempat 
(Revitalization).  Di tingkat desa kegiatan-kegiatan restorasi 
gambut tersebut dilaksanakan melalui program Desa Peduli 
Gambut (DPG).  Salah satu kegiatan yang sedang dipersiapkan 
untuk dilaksanakan adalah Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar 
(PLTB) melalui sosialisasi kepada masyarakat di tingkat dusun 

Pada sore hari ini Fasilitator Desa yang ditugaskan BRG di desa 
Mekarsari akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), bertempat di 
rumah Kepala Dusun 

Peran Anda 

Anda adalah anggota kelompok Tani “Maju Bersama”, yang 
memiliki anggota 40 orang petani. Sebagian besar dari 
anggota kelompok memiliki lahan (1-2 hektar) yang 
merupakan lahan gambut, yang jaraknya dekat dengan 
pemukiman warga, dan kondisinya selama ini hanya ditanami 
sekali setahun. Kebakaran tahun 2015 menyebabkan sebagian 
tanaman anda terbakar, dan anda setuju terkait dengan 
larangan pemerintah untuk tidak membakar lahan.  Namun 
anda juga kesulitan melakukan pembersihan lahan (jika tidak 
dengan membakar) karena membutuhkan waktu dan tenaga 
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yang lebih banyak.  Anda mengharapkan Pemerintah 
memberikan bantuan agar petani kecil seperti anda dapat 
bertani tanpa membakar lahan.  Anda menyampaikan bahwa 
anda siap mengikuti program PLTB ini walaupun tidak 
diberikan uang saku seperti yang dilakukan proyek-proyek 
lainnya.  

 

4. Fasilitator Desa BRG (1 orang) 

Sosialisasi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) 

Desa Mekarsari yang terletak di daerah terpencil di pedalaman 
Kalimantan merupakan desa yang lahannya sebagian besar 
adalah lahan gambut. Sebagian besar penduduknya adalah 
masyarakat asli setempat yang masih menggantungkan 
hidupnya dari pertanian dan perikanan darat. Sistem 
pertanian yang dilakukan selama ini adalah dengan sistem 
tebas bakar, dan kemudian baru ditanami. Sistem bertani ini 
sudah berlangsung lama dan turun  temurun dari nenek 
moyang mereka 

Persoalan muncul sejak tahun 2015, karena terjadi bencana 
kebakaran hutan dan lahan yang massif, termasuk di desa 
Mekarsari. Bencana kebakaran dan asap telah menimbulkan 
sejumlah persoalan seperti terbakarnya tanaman masyarakat 
dan penyakit seperti ISPA.   Di awal 2016, Pemerintah 
kemudian melarang pembakaran lahan, dan bagi masyarakat 
yang melanggar bahkan ditangkap oleh pihak kepolisian. 
Walaupun dilarang, masyarakat secara sembunyi-sembunyi 
melakukan pembakaran lahan untuk penyiapan lahan 
pertanian mereka, dan segera mematikan apinya jika ada 
aparat atau petugas kepolisian yang turun ke desa 

Untuk merestorasi lahan gambut dan mencegah terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah melalui Badan 
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Restorasi Gambut (BRG) melakukan upaya restorasi melalui 3 
strategi program yaitu : 1. Pembasahan kembali lahan gambut 
(rewetting), 2. Menanami lahan gambut (Revegetation), dan 3. 
Memperkuat sisitem penghidupan masyarakat setempat 
(Revitalization).  Di tingkat desa kegiatan-kegiatan restorasi 
gambut tersebut dilaksanakan melalui program Desa Peduli 
Gambut (DPG).  Salah satu kegiatan yang sedang dipersiapkan 
untuk dilaksanakan adalah Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar 
(PLTB) melalui sosialisasi kepada masyarakat di tingkat dusun 

Pada sore hari ini Fasilitator Desa yang ditugaskan BRG di desa 
Mekarsari akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), bertempat di 
rumah Kepala Dusun 

Peran Anda 

Anda adalah Fasilitator Desa dari BRG yang ditugaskan di desa 
Mekarsari. Dalam pertemuan ini anda akan menyampaikan 
sosialisasi tentang PLTB dan penentuan lokasi demplot 
(percontohan) PLTB. Anda melaksanakan pertemuan dengan 
Kelompom Tani “Maju Bersama” yang memiliki anggota 
sebanyak 40 orang.  Sebagian besar lahan masyarakat anggota 
kelompok berada di Kampung Menoreh yang jaraknya dekat 
dengan pemukiman warga. Ketua Kelompok dan Kepala Dusun 
mendukung gagasan ini.   

Namun Kepala Desa menentang usulan Ketua Kelompok dan 
Kepala Dusun, dan mengarahkan agar lokasi demplot 
ditempatkan di kampung Baka, yang jaraknya jauh dari 
pemukiman.  Sebelum pertemuan ini, anda pernah diberitahu 
oleh Ketua Kelompok bahwa Kepala Desa selalu mengarahkan 
program pertanian ke kampung Baka, karena Kepala Desa 
memiliki tanah puluhan hektar di sana. 

Anda mengalami tantangan karena perbedaan pandangan 
antara Kepala Desa dengan Ketua Kelompok dan Kepala 
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yang lebih banyak.  Anda mengharapkan Pemerintah 
memberikan bantuan agar petani kecil seperti anda dapat 
bertani tanpa membakar lahan.  Anda menyampaikan bahwa 
anda siap mengikuti program PLTB ini walaupun tidak 
diberikan uang saku seperti yang dilakukan proyek-proyek 
lainnya.  

 

4. Fasilitator Desa BRG (1 orang) 

Sosialisasi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) 

Desa Mekarsari yang terletak di daerah terpencil di pedalaman 
Kalimantan merupakan desa yang lahannya sebagian besar 
adalah lahan gambut. Sebagian besar penduduknya adalah 
masyarakat asli setempat yang masih menggantungkan 
hidupnya dari pertanian dan perikanan darat. Sistem 
pertanian yang dilakukan selama ini adalah dengan sistem 
tebas bakar, dan kemudian baru ditanami. Sistem bertani ini 
sudah berlangsung lama dan turun  temurun dari nenek 
moyang mereka 

Persoalan muncul sejak tahun 2015, karena terjadi bencana 
kebakaran hutan dan lahan yang massif, termasuk di desa 
Mekarsari. Bencana kebakaran dan asap telah menimbulkan 
sejumlah persoalan seperti terbakarnya tanaman masyarakat 
dan penyakit seperti ISPA.   Di awal 2016, Pemerintah 
kemudian melarang pembakaran lahan, dan bagi masyarakat 
yang melanggar bahkan ditangkap oleh pihak kepolisian. 
Walaupun dilarang, masyarakat secara sembunyi-sembunyi 
melakukan pembakaran lahan untuk penyiapan lahan 
pertanian mereka, dan segera mematikan apinya jika ada 
aparat atau petugas kepolisian yang turun ke desa 

Untuk merestorasi lahan gambut dan mencegah terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah melalui Badan 
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Restorasi Gambut (BRG) melakukan upaya restorasi melalui 3 
strategi program yaitu : 1. Pembasahan kembali lahan gambut 
(rewetting), 2. Menanami lahan gambut (Revegetation), dan 3. 
Memperkuat sisitem penghidupan masyarakat setempat 
(Revitalization).  Di tingkat desa kegiatan-kegiatan restorasi 
gambut tersebut dilaksanakan melalui program Desa Peduli 
Gambut (DPG).  Salah satu kegiatan yang sedang dipersiapkan 
untuk dilaksanakan adalah Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar 
(PLTB) melalui sosialisasi kepada masyarakat di tingkat dusun 

Pada sore hari ini Fasilitator Desa yang ditugaskan BRG di desa 
Mekarsari akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), bertempat di 
rumah Kepala Dusun 

Peran Anda 

Anda adalah Fasilitator Desa dari BRG yang ditugaskan di desa 
Mekarsari. Dalam pertemuan ini anda akan menyampaikan 
sosialisasi tentang PLTB dan penentuan lokasi demplot 
(percontohan) PLTB. Anda melaksanakan pertemuan dengan 
Kelompom Tani “Maju Bersama” yang memiliki anggota 
sebanyak 40 orang.  Sebagian besar lahan masyarakat anggota 
kelompok berada di Kampung Menoreh yang jaraknya dekat 
dengan pemukiman warga. Ketua Kelompok dan Kepala Dusun 
mendukung gagasan ini.   

Namun Kepala Desa menentang usulan Ketua Kelompok dan 
Kepala Dusun, dan mengarahkan agar lokasi demplot 
ditempatkan di kampung Baka, yang jaraknya jauh dari 
pemukiman.  Sebelum pertemuan ini, anda pernah diberitahu 
oleh Ketua Kelompok bahwa Kepala Desa selalu mengarahkan 
program pertanian ke kampung Baka, karena Kepala Desa 
memiliki tanah puluhan hektar di sana. 

Anda mengalami tantangan karena perbedaan pandangan 
antara Kepala Desa dengan Ketua Kelompok dan Kepala 
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Dusun. Hal ini diperparah karena Tokoh Masyarakat yang juga 
anggota BPD tidak setuju dengan program ini.  Selain itu 
sebagian anggota kelompok tidak mau bicara karena sungkan 
kepada Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat. 

Anda sebagai fasilitator berupaya keras untuk dapat 
memberikan informasi tentang PLTB dan menjembatani 
musyawarah agar dapat mencapai kesepakatan terkait lokasi 
demplot PLTB.   
 

5. Kepala Desa (1 orang) 

Sosialisasi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) 

Desa Mekarsari yang terletak di daerah terpencil di pedalaman 
Kalimantan merupakan desa yang lahannya sebagian besar 
adalah lahan gambut. Sebagian besar penduduknya adalah 
masyarakat asli setempat yang masih menggantungkan 
hidupnya dari pertanian dan perikanan darat. Sistem 
pertanian yang dilakukan selama ini adalah dengan sistem 
tebas bakar, dan kemudian baru ditanami. Sistem bertani ini 
sudah berlangsung lama dan turun  temurun dari nenek 
moyang mereka 

Persoalan muncul sejak tahun 2015, karena terjadi bencana 
kebakaran hutan dan lahan yang massif, termasuk di desa 
Mekarsari. Bencana kebakaran dan asap telah menimbulkan 
sejumlah persoalan seperti terbakarnya tanaman masyarakat 
dan penyakit seperti ISPA.   Di awal 2016, Pemerintah 
kemudian melarang pembakaran lahan, dan bagi masyarakat 
yang melanggar bahkan ditangkap oleh pihak kepolisian. 
Walaupun dilarang, masyarakat secara sembunyi-sembunyi 
melakukan pembakaran lahan untuk penyiapan lahan 
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pertanian mereka, dan segera mematikan apinya jika ada 
aparat atau petugas kepolisian yang turun ke desa 

Untuk merestorasi lahan gambut dan mencegah terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah melalui Badan 
Restorasi Gambut (BRG) melakukan upaya restorasi melalui 3 
strategi program yaitu : 1. Pembasahan kembali lahan gambut 
(rewetting), 2. Menanami lahan gambut (Revegetation), dan 3. 
Memperkuat sisitem penghidupan masyarakat setempat 
(Revitalization).  Di tingkat desa kegiatan-kegiatan restorasi 
gambut tersebut dilaksanakan melalui program Desa Peduli 
Gambut (DPG).  Salah satu kegiatan yang sedang dipersiapkan 
untuk dilaksanakan adalah Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar 
(PLTB) melalui sosialisasi kepada masyarakat di tingkat dusun 

Pada sore hari ini Fasilitator Desa yang ditugaskan BRG di desa 
Mekarsari akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), bertempat di 
rumah Kepala Dusun 

Peran Anda 

Anda adalah Kepala Desa.  Dalam pertemuan sosialisasi PLTB 
anda diundang dan hadir. Anda mendukung kegiatan BRG 
karena dapat mencegah kebakaran lahan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Anda juga mendukung PLTB, 
namun anda ingin agar lokasi demplot (percontohan) PLTB 
ditempatkan di kampung Baka di mana anda memiliki 10 
hektar lahan disana.   Dalam pertemuan anda ngotot agar 
program dilaksanakan di sana, walaupun lokasinya jauh dari 
perkampungan, karena anda berharap dapat bantuan bibit 
dan pupuk.  Dengan berbagai alasan anda bersikeras dan tdk 
setuju dengan pendapat ketua kelompok dan Kepala Dusun 
yang mau agar lokasi program dilaksanakan di Kampung 
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Dusun. Hal ini diperparah karena Tokoh Masyarakat yang juga 
anggota BPD tidak setuju dengan program ini.  Selain itu 
sebagian anggota kelompok tidak mau bicara karena sungkan 
kepada Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat. 

Anda sebagai fasilitator berupaya keras untuk dapat 
memberikan informasi tentang PLTB dan menjembatani 
musyawarah agar dapat mencapai kesepakatan terkait lokasi 
demplot PLTB.   
 

5. Kepala Desa (1 orang) 

Sosialisasi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) 

Desa Mekarsari yang terletak di daerah terpencil di pedalaman 
Kalimantan merupakan desa yang lahannya sebagian besar 
adalah lahan gambut. Sebagian besar penduduknya adalah 
masyarakat asli setempat yang masih menggantungkan 
hidupnya dari pertanian dan perikanan darat. Sistem 
pertanian yang dilakukan selama ini adalah dengan sistem 
tebas bakar, dan kemudian baru ditanami. Sistem bertani ini 
sudah berlangsung lama dan turun  temurun dari nenek 
moyang mereka 

Persoalan muncul sejak tahun 2015, karena terjadi bencana 
kebakaran hutan dan lahan yang massif, termasuk di desa 
Mekarsari. Bencana kebakaran dan asap telah menimbulkan 
sejumlah persoalan seperti terbakarnya tanaman masyarakat 
dan penyakit seperti ISPA.   Di awal 2016, Pemerintah 
kemudian melarang pembakaran lahan, dan bagi masyarakat 
yang melanggar bahkan ditangkap oleh pihak kepolisian. 
Walaupun dilarang, masyarakat secara sembunyi-sembunyi 
melakukan pembakaran lahan untuk penyiapan lahan 
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pertanian mereka, dan segera mematikan apinya jika ada 
aparat atau petugas kepolisian yang turun ke desa 

Untuk merestorasi lahan gambut dan mencegah terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah melalui Badan 
Restorasi Gambut (BRG) melakukan upaya restorasi melalui 3 
strategi program yaitu : 1. Pembasahan kembali lahan gambut 
(rewetting), 2. Menanami lahan gambut (Revegetation), dan 3. 
Memperkuat sisitem penghidupan masyarakat setempat 
(Revitalization).  Di tingkat desa kegiatan-kegiatan restorasi 
gambut tersebut dilaksanakan melalui program Desa Peduli 
Gambut (DPG).  Salah satu kegiatan yang sedang dipersiapkan 
untuk dilaksanakan adalah Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar 
(PLTB) melalui sosialisasi kepada masyarakat di tingkat dusun 

Pada sore hari ini Fasilitator Desa yang ditugaskan BRG di desa 
Mekarsari akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), bertempat di 
rumah Kepala Dusun 

Peran Anda 

Anda adalah Kepala Desa.  Dalam pertemuan sosialisasi PLTB 
anda diundang dan hadir. Anda mendukung kegiatan BRG 
karena dapat mencegah kebakaran lahan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Anda juga mendukung PLTB, 
namun anda ingin agar lokasi demplot (percontohan) PLTB 
ditempatkan di kampung Baka di mana anda memiliki 10 
hektar lahan disana.   Dalam pertemuan anda ngotot agar 
program dilaksanakan di sana, walaupun lokasinya jauh dari 
perkampungan, karena anda berharap dapat bantuan bibit 
dan pupuk.  Dengan berbagai alasan anda bersikeras dan tdk 
setuju dengan pendapat ketua kelompok dan Kepala Dusun 
yang mau agar lokasi program dilaksanakan di Kampung 
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Menoreh, karena anda tidak punya lahan di kampung 
tersebut. 

6. Ketua Kelompok (1 orang) 

Sosialisasi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) 

Desa Mekarsari yang terletak di daerah terpencil di pedalaman 
Kalimantan merupakan desa yang lahannya sebagian besar 
adalah lahan gambut. Sebagian besar penduduknya adalah 
masyarakat asli setempat yang masih menggantungkan 
hidupnya dari pertanian dan perikanan darat. Sistem 
pertanian yang dilakukan selama ini adalah dengan sistem 
tebas bakar, dan kemudian baru ditanami. Sistem bertani ini 
sudah berlangsung lama dan turun  temurun dari nenek 
moyang mereka 

Persoalan muncul sejak tahun 2015, karena terjadi bencana 
kebakaran hutan dan lahan yang massif, termasuk di desa 
Mekarsari. Bencana kebakaran dan asap telah menimbulkan 
sejumlah persoalan seperti terbakarnya tanaman masyarakat 
dan penyakit seperti ISPA.   Di awal 2016, Pemerintah 
kemudian melarang pembakaran lahan, dan bagi masyarakat 
yang melanggar bahkan ditangkap oleh pihak kepolisian. 
Walaupun dilarang, masyarakat secara sembunyi-sembunyi 
melakukan pembakaran lahan untuk penyiapan lahan 
pertanian mereka, dan segera mematikan apinya jika ada 
aparat atau petugas kepolisian yang turun ke desa 

Untuk merestorasi lahan gambut dan mencegah terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah melalui Badan 
Restorasi Gambut (BRG) melakukan upaya restorasi melalui 3 
strategi program yaitu : 1. Pembasahan kembali lahan gambut 
(rewetting), 2. Menanami lahan gambut (Revegetation), dan 3. 
Memperkuat sisitem penghidupan masyarakat setempat 
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(Revitalization).  Di tingkat desa kegiatan-kegiatan restorasi 
gambut tersebut dilaksanakan melalui program Desa Peduli 
Gambut (DPG).  Salah satu kegiatan yang sedang dipersiapkan 
untuk dilaksanakan adalah Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar 
(PLTB) melalui sosialisasi kepada masyarakat di tingkat dusun 

Pada sore hari ini Fasilitator Desa yang ditugaskan BRG di desa 
Mekarsari akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), bertempat di 
rumah Kepala Dusun 

Peran Anda 

Anda adalah Ketua Kelompok Tani Maju Bersama 
beranggotakan 40 orang.  Dalam pertemuan sosialisasi PLTB 
anda diundang dan hadir. Anda mendukung kegiatan BRG 
karena dapat mencegah kebakaran lahan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Anda juga mendukung PLTB, 
namun anda mengusulkan agar demplot (Percontohan) PLTB 
dilaksanakan di Kampung Menoreh dengan alasan dekat 
dengan perkampungan, sehingga masyarakat bisa belajar dari 
demplot tersebut. Namun Kepala Desa tidak setuju dan 
menginginkan agar lokasi program dilaksanakan di Kampung 
Baka, di mana Kepala Desa memiliki lahan lebih dari 10 hektar.   
Anda sebagai ketua kelompok bersikeras dan berdebat 
dengan kepala desa karena anda mengutamakan kepentingan 
masyarakat karena sebagian masyarakat (35 orang dari 
seluruh anggota kelompok) memiliki lahan di kampung 
Menoreh.   
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6. Tokoh Masyarakat (1 orang) 

Sosialisasi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) 

Desa Mekarsari yang terletak di daerah terpencil di pedalaman 
Kalimantan merupakan desa yang lahannya sebagian besar 
adalah lahan gambut. Sebagian besar penduduknya adalah 
masyarakat asli setempat yang masih menggantungkan 
hidupnya dari pertanian dan perikanan darat. Sistem 
pertanian yang dilakukan selama ini adalah dengan sistem 
tebas bakar, dan kemudian baru ditanami. Sistem bertani ini 
sudah berlangsung lama dan turun  temurun dari nenek 
moyang mereka 

Persoalan muncul sejak tahun 2015, karena terjadi bencana 
kebakaran hutan dan lahan yang massif, termasuk di desa 
Mekarsari. Bencana kebakaran dan asap telah menimbulkan 
sejumlah persoalan seperti terbakarnya tanaman masyarakat 
dan penyakit seperti ISPA.   Di awal 2016, Pemerintah 
kemudian melarang pembakaran lahan, dan bagi masyarakat 
yang melanggar bahkan ditangkap oleh pihak kepolisian. 
Walaupun dilarang, masyarakat secara sembunyi-sembunyi 
melakukan pembakaran lahan untuk penyiapan lahan 
pertanian mereka, dan segera mematikan apinya jika ada 
aparat atau petugas kepolisian yang turun ke desa 

Untuk merestorasi lahan gambut dan mencegah terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah melalui Badan 
Restorasi Gambut (BRG) melakukan upaya restorasi melalui 3 
strategi program yaitu : 1. Pembasahan kembali lahan gambut 
(rewetting), 2. Menanami lahan gambut (Revegetation), dan 3. 
Memperkuat sisitem penghidupan masyarakat setempat 
(Revitalization).  Di tingkat desa kegiatan-kegiatan restorasi 
gambut tersebut dilaksanakan melalui program Desa Peduli 
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Gambut (DPG).  Salah satu kegiatan yang sedang dipersiapkan 
untuk dilaksanakan adalah Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar 
(PLTB) melalui sosialisasi kepada masyarakat di tingkat dusun 

Pada sore hari ini Fasilitator Desa yang ditugaskan BRG di desa 
Mekarsari akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), bertempat di 
rumah Kepala Dusun 

Peran Anda 

Anda adalah Tokoh Masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat, 
orang terkaya di desa, dan anggota BPD anda diundang untuk 
mengikuti sosialisasi tentang PLTB. Namun Anda tidak percaya 
dengan program ini, karena belum jelas tujuannya dan dari 
mana sumber dananya. Anda curiga jangan-jangan program ini 
bertujuan untuk menipu masyarakat dan bertujuan untuk 
menguasai tanah-tanah masyarakat.  Anda meminta Kepala 
Desa, Kepala Dusun dan Ketua Kelompok Tani untuk menunda 
pelaksanan program ini. 

Walaupun Fasilitator sudah menjelaskan tentang program ini, 
anda tetap tidak setuju dan tetap meminta agar program ini 
ditunda, dan meminta masyarakat yang hadir untuk 
membubarkan diri. Anda bahkan keluar dari ruang pertemuan 
dan memprovokasi agar masyarakat yang hadir untuk pulang 
saja.  
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E. Bahan Tayang 
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BAB Vlll 

Materi Inti–5  
Pemetaan Partisipatif   
 
8.1 Deskripsi Singkat 
 
Program Desa Peduli Gambut dijalankan melalui sejumlah 
kegiatan. Salah satu kegiatan penting adalah pemetaan sosial 
dan pemetaan partisipatif untuk penentuan wilayah desa dan 
wilayah ekosistem gambut yang dilindungi dan dikelola 
masyarakat. Pemetaan social dilaksanakan untuk mengetahui 
kondisi, potensi dan permasalahan sosial-ekonomi desa. 
Pemetaan sosial menjadi salah satu tahapan pula dalam 
pelaksanaan kerangka pengaman sosial dalam restorasi 
gambut (Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor 
P.6/KB BRG-SB/12/2016). Jika pemetaan sosial telah dilakukan 
di desa-desa yang menjadi bagian dari Desa Peduli Gambut, 
maka pada saat kegiatan kerangka pengaman sosial akan 
dilakukan, tidak perlu lagi pemetaan sosial.  
 
Untuk memahami mekanisme pemetaan partisipatif dan 
pemetaan sosial, selain sudah diterbitkan melalui pedoman 
pelaksanaan Program Desa Peduli Gambut (Bab IV, Nomor 4.2) 
pada 19 Oktober 2017), juga perlu dilakukan melalui proses 
pelatihan. Untuk memastikan Fasilitator Desa dapat 
menggunakan instumen yang ditetapkan dalam proses 
pemetaan social dan pemetan partisipatif. 
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Modul tentang Pemetaan Partisipatif ini akan memberikan 
bekal melalui simulasi dan melakukan langsung kepada 
Fasilitator Desa untuk mempraktikkan pemetaan partisiapatif. 
Sehingga uraian materi pada modul ini akan menjelaskan 
mengenai teknis pelaksanaan pemetaan sosial, sebagai 
kutipan dari Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor 
P.6/KB BRG-SB/12/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Kerangka Pengaman Sosial dalam Restorasi Gambut. 

 
8.2 Tujuan Pembelajaran 
 
1. Tujuan Umum  

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu 
mempraktikkan pemetaan partisipatif. 
 

2. Tujuan Khusus  
Pada akhir pembahasan materi ini, peserta dapat: 
a. Menjelaskan filosofi dan definisi PP 
b. Menjelaskan prinsip2 dan metode PP 
c. Mempraktekkan langkah-langkah pelaksanaan PP 
d. Menjelaskan arah & kebutuhan informasi untuk 

penyusunan perencanaan desa gambut 
e. Mempraktekkan metode penggalian informasi sosial 

dan ekonomi sesuai dengan panduan BRG 

 

8.3 Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 
1. Filosofi PP 

1.1. Dasar-dasar peta dan pemetaan 
1.2. Sejarah pemetaan partisipatif 
1.3. Urgensi pemetaan partisipatif 
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2. Prinsip2 dan Metode PP 
2.1. Prinsip pemetaan partisipatif 
2.2. Metode Pemetaan Partisipatif  

3. Pelaksanaan PP 
3.1. Teknik membangun partisipasi untuk pelaksanaan PP 
3.2. Langkah-langkah melaksanakan PP 

4. Arah dan kebutuhan informasi 
4.1. Pengertian Data dan Informasi dalam Pemetaan 

Sosek 
4.2. Pentingnya data dan informasi bagi perencanaan 

desa gambut. 
4.3. Jenis data dan informasi yang perlu dikumpulkan bagi 

perencaan desa gambut 

5. Penggalian Data/Informasi Desa Gambut 
5.1. Metode penggalian data dan informasi 
5.2. Teknik-teknik penggalian data dan informasi 
5.3. Tata cara mengkomunikasikan data dan informasi 

kepada pihak lain 
 

8.4 Metode 

Ceramah dan tanya jawab, Curah Pendapat, 
Sharing/Testimoni, Praktek, Simulasi, Diskusi Kelompok. 

8.5 Media Dan Alat Bantu Belajar 
 

Peta, Video, Slide/LCD, GPS, Kalkir, Milimeter block, Drone, 
Lembar diskusi kelompok, Slide presentasi, Lembar Simulasi, 
Kertas plano, Spidol, ATK. 
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Modul tentang Pemetaan Partisipatif ini akan memberikan 
bekal melalui simulasi dan melakukan langsung kepada 
Fasilitator Desa untuk mempraktikkan pemetaan partisiapatif. 
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P.6/KB BRG-SB/12/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Kerangka Pengaman Sosial dalam Restorasi Gambut. 
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8.6 Langkah – Langkah Pembelajaran 
 

Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 
8 jam pelajaran (Teori=2 jam, Praktik/Penugasan=4 jam dan 
Praktik lapangan=2 jam) @ 60 menit. Untuk mempermudah 
proses pembelajaran dan meningkatkan partisipasi seluruh 
peserta, dilakukan langkah-langkah pembelajaran sebagai 
berikut: 
 
Langkah – 1 Pengkondisian 
 Menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila 

belum pernah menyampaikan sesi di kelas, mulailah 
dengan perkenalan. Perkenalkan diri dengan 
menyebutkan nama lengkap dan tempat bekerja. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran materi, pokok 
bahasan yang akan disampaikan dan metode yang akan 
digunakan serta waktu pembelajaran sesi ini.  

 

Langkah – 2 Pembahasan Materi/Pokok Bahasan 

A. Pemetaan Partisipatif 

 Fasilitator memulai dengan mengajukan pertanyaan 
kepada peserta untuk curah pendapat (pertanyaan 
ditulis pada kertas besar dan ditayangkan pada slide): 

1. Apa arti partisipatif pada pemetaan partisiatif? 

 Fasilitator mencatat jawaban pada kertas plano. 

 Dilanjutkan dengan memaparkan materi melalui slide, 
menjelaskan termasuk teknik-teknik yang akan 
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digunakan dalam pemetaan partisipatif, seperti  --- PRA, 
RRA, PAR, PLA. 

 Kembali mengajukan pertanyaan (ditulis pada kertas 
besar dan ditayangkan):  
1. Apa itu PRA? 
2. Apa artinya? 

 Menjelaskan bagaimana RRA, PAR, PLA, selama ini telah 
digunakan yang kemudian dari metode tersebut-lah lahir 
Pemetaan Partisipatif (Sosial Ekonomi), bukan sensus. 

 Kembali mengajukan pertanyaan (ditulis pada kertas 
besar dan ditayangkan): 
1. Apa itu Peta? 
2. Apa itu Pemetaan? 
3. Apa Pemetaan Partisipatif? 

 Fasilitator memberi contoh dengan menggambar peta 
“mental” pada kertas plano dan menjelaskan 
perubahan-perubahan yang terjadi pada peta.  

Akan menjadi peta partisipatif jika peta mental 
tersebut dibuat bersama masyarakat dalam kertas 

besar. 

B. Lembaga Pembuat Peta 

 Menjelaskan (lanjutan) dengan ppt/slide. menjelaskan 
tentang badan dan organisasi resmi yang melakuan 
pemetaan sampai saat ini (BPS, PKTL, LAPAN, dll.), salah 
satunya yang membuat peta dasar dan memerlukan 
proses verifikasi. 
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 Fasilitator kembali mengajukan pertanyaan (ditulis pada 
kertas besar dan ditayangkan): 
1. Apa itu Peta Dasar? 
2. Bolehkah Masyarakat membuat peta? dan Apa itu 

verifikasi? 

C. Sejarah dan Prinsip  Pemetaan Partisipatif 

 Menjelaskan “sejarah pemetaan partisipatif” melalui 
slide/ppt, sambil menggunakan media peta mental yang 
sudah dibuat Fasilitator pada kertas plano. Menjelaskan 
“prinsip pemetaan partisipatif” – melalui slide/ppt. 

 Memberi kesempatan kepada peserta untuk 
menanyakan hal-hal yang kurang jelas dan memerlukan 
penjelasan. 

 Mengklarifikasi tentang hal-hal yang ditanyakan peserta. 
Tetap menggunakan media peta mental untuk 
menjelaskan hal yang berkaitan dengan peta. 

D. Metodologi Pemetaan Partisipatif 

 Menjelaskan “Metodologi Pemetaan Partisipatif” 
melalui slide/ppt, termasuk tentang menggunakan GPS. 

 Fasilitator kembali mengajukan pertanyaan untuk diskusi 
(ditulis pada kertas besar dan ditayangkan): 
1. Apa itu GPS 
2. Apa kegunaannya 

 Menjelaskan tentang GPS navigasi dan GPS diferensial 
yang lebih akurat melalui slide/ppt. 

 Melanjutkan dengan mengajukan pertanyaan ditulis 
pada kertas besar dan ditayangkan): 
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1. Apa itu Citra Satelit (CSRT-Citra Satelit Resolusi 
Tinggi). 

 Menjelaskan tentang penggunaan Citra satelit.  

E. Metodologi Pemetaan Partisipatif 

 Menjelaskan Tahapan Pemetaan Partisipatif melalui 
slide/ppt. 

F. Diskusi Kelompok dan Pleno “Membuat Peta Desa 
Partisipatif” 

 Mengajak peserta untuk Diskusi Kelompok. Setiap 
kelompok membuat peta partisipatif dalam kelompok 
(@ 5 orang) yang minimal berisi: 
1. Tata Batas 
2. Tataguna Lahan 
3. Infrastruktur 
4. Tempat penting (Sumber air, sungai, situs-situs, 

makam, dll.) 

 Diskusi Kelompok dilakukan selama 50 menit termasuk 
coffee break. 

 Presentasi Pleno hasil peta setiap kelompok dengan 
pertanyaan kunci, “apa yang ada di desa?”,  

 Fasilitator kembali menjelaskan dan memberikan 
pertanyaan untuk memperjelas prinsip dan tahapan 
pemetaan. 

Karena membuat sketsa desa “jangan diawali 
dengan batas-batas desa atau batas wilayah”, tetapi 

isinya yang lebih penting dibuat terlebih dahulu. 
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 Sambil membuka kembali presentasi slide tahapan 
“pemetaan partisipatif”, termasuk menjelaskan 
pentingnya kelengkapan peta seperti keterangan, 
legenda, judul, dll. Menjelaskan bagaimana sketsa desa 
digunakan sebagai dasar menyusun peta dan kembali 
menggunakan slide tahapan pemetaan partisipatif.  

 Untuk sharing pengalaman, Fasilitator mengajukan 
pertanyaan (ditulis pada kertas besar dan ditayangkan): 
1. Siapa yang pernah memfasilitasi pemetaan? – 

diminta sharing pengalamannya. 
2. Siapa yang terlibat saat pemetaan? 
3. Mengapa perlu sosialisasi (sebagai salah satu 

tahapan pemetaan partisipatif?”, padahal sudah 
ada proses social?. 

4. Kepada siapa saja sosialisasi dilakukan? 
5. Apa saja yang disosialisasikan? – terutama seluruh 

tahapan pemetaan partisipatif. 
6. Bagaimana selanjutnya setelah sosialisasi? 

 Setiap tahapan diulas lebih detail dengan penayangan 
slide dan penjelasan. 

G. Penggunaan GPS  

 Penjelasan detail tentang GPS – paparan termasuk cara 
menggunakan serta tabel cara pengisian data GPS. 

 Sambil menjelaskan, Fasilitator melakukan tanya jawab, 
kemudian mengajak peserta dalam kelompok untuk 
praktik di luar kelas dalam penggunaan GPS. 
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 Setelah praktik penggunaan GPS di lapangan, kembali 
dilakukan diskusi tanya jawab dengan pertanyaan kunci 
(ditulis pada kertas besar dan ditayangkan): 
1. Apa pengalaman dalam penggunaan GPS,  
2. Apa hambatan  
3. Apa tantangan dalam menggunakan GPS. 

 Untuk memastikan apakah peserta praktik GPS di 
lapangan, maka secara spontan meminta 1-2 orang 
untuk mempraktikkan penggunaan GPS di dalam kelas, 
dan menjelaskan kepada peserta lainnya bagaimana 
caranya, apa yang dicatat, bagaimana mencatatnya. 

H. Interpretasi Visual/Manual/Penginderaan Jarak Jauh  

 Menjelaskan tentang Interpretasi Visual/Manual – 
Penginderaan Jarak Jauh (Inderaja) seperti pada 
slide/ppt. 

 Fasilitator mengajukan pertanyaan (ditulis pada kertas 
besar dan ditayangkan): 
1. Apa arti Interpretasi? 

 Memberikan kesempatan tanya jawab 

I. Data/Dokumen Sosial  

 Menjelaskan tentang Data/Dokumen Sosial, 
menggunakan slide/ppt. 

 Fasilitator mengajukan pertanyaan (ditulis pada kertas 
besar dan ditayangkan): 
1. Apa arti Tipologi Komunitas 

 Dilanjutkan dengan menjelaskan dan mendiskusikan 
satu per satu setiap pertanyaan dalam mencari 
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kebutuhan data dari 8 kelompok pertanyaan sebagai 
berikut: 

1. Tipologi Komunitas 
2. Kelembagaan Lokal 
3. Analisis Aktor 
4. Analisis Gender 
5. Pemetaan Tenurial dan Konflik 
6. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi 
7. Aspek Kebudayaan 
8. Model dan Media Komunikasi 

 Setiap kelompok pertanyaan ada sejumlah pertanyaan 
yang harus dikumpulkan oleh Fasdes melalui berbagai 
metode/cara dari FGD, Interview/Wawancara, Indep, dll. 
Wawancara. 

 Fasilitator mengajukan pertanyaan (ditulis pada kertas 
besar dan ditayangkan): 
1. Profil Desa untuk apa? 
2. Untuk apa membuat peta dan data-data social yang 

dikumpulkan ini? 

J. Diskusi Kelompok  

 Diskusi Kelompok (8 kelompok) untuk mengembangkan 
pertanyaan berdasarkan 8 kelompok data/dokumen 
sosial. Setiap kelompok mendapat tugas untuk 1 
kelompok data. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi 
hasil rumusan pertanyaan. 

 Untuk membantu peserta dalam mengembangkan 
daftar pertanyaan, Fasilitator memberikan contoh 
berikut: 
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1) Analisis Aktor 

“Bapak biasanya kalau di desa ini ada kegiatan, dimana 
ngumpulnya?” 

“Siapa saja aktor atau pihak yang berpengaruh di desa 
ini?” 

2) Tipologi Komunitas 

“Seberapa lama Bapak/Ibu tinggal di kawasan gambut?” 

“Bagaimana perkembangkah kehidupan warga di desa 
ini?” 

“Bagaimana perkembangan kehidupan dari awal 
masyarakat tinggal di kampong ini hingga saat ini?” 

3) Analisis Gender 

“Jika Bapak sakit, bagaimana pekerjaan Bapak?” 

“Apa pekerjaan Ibu/Istri Bapak selain mengurus rumah 
dan anak?” 

“Apa mata pencaharian kepala keluarga disini?” 

4) Kelembagaan Lokal 

“Kakak di Karang Taruna jabatannya apa?” 

 

 “Kegiatan apa saja yang umumnya dilakukan pemuda 
disini?” 
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hasil rumusan pertanyaan. 

 Untuk membantu peserta dalam mengembangkan 
daftar pertanyaan, Fasilitator memberikan contoh 
berikut: 
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1) Analisis Aktor 

“Bapak biasanya kalau di desa ini ada kegiatan, dimana 
ngumpulnya?” 

“Siapa saja aktor atau pihak yang berpengaruh di desa 
ini?” 

2) Tipologi Komunitas 

“Seberapa lama Bapak/Ibu tinggal di kawasan gambut?” 

“Bagaimana perkembangkah kehidupan warga di desa 
ini?” 

“Bagaimana perkembangan kehidupan dari awal 
masyarakat tinggal di kampong ini hingga saat ini?” 

3) Analisis Gender 

“Jika Bapak sakit, bagaimana pekerjaan Bapak?” 

“Apa pekerjaan Ibu/Istri Bapak selain mengurus rumah 
dan anak?” 

“Apa mata pencaharian kepala keluarga disini?” 

4) Kelembagaan Lokal 

“Kakak di Karang Taruna jabatannya apa?” 

 

 “Kegiatan apa saja yang umumnya dilakukan pemuda 
disini?” 
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Langkah – 3 Rangkuman dan Penutup 

 Merangkum sesi pembelajaran bersama peserta. 
 Meminta komentar, penilaian, saran bahkan kritik dari 

peserta pada kertas evaluasi yang telah disediakan. 
 Menutup sesi pembelajaran dengan memastikan tujuan 

pembelajaran khusus telah tercapai dengan permainan 
‘bola api’, dengan mengajukan beberapa pertanyaan 
terkait tujuan pembelajaran dan materi yang sudah 
diberikan.  

 
 
8.7 Uraian Materi 

Pemetaan Sosial dan Pemetaan Partisipatif Wilayah Desa 
dan Wilayah Kelola Gambut Masyarakat 

A. Pengantar 

Untuk mengetahui kondisi, potensi dan permasalahan 
sosial-ekonomi desa dilakukan pemetaan sosial. 
Pemetaan sosial menjadi salah satu tahapan pula dalam 
pelaksanaan kerangka pengaman sosial dalam restorasi 
gambut (Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut 
Nomor P.6/KB BRG-SB/12/2016). Jika pemetaan sosial 
telah dilakukan di desa-desa yang menjadi bagian dari 
Desa Peduli Gambut, maka pada saat kegiatan kerangka 
pengaman sosial akan dilakukan, tidak perlu lagi 
pemetaan sosial. Di bawah ini penjelasan mengenai 
teknis pelaksanaan pemetaan sosial, sebagai kutipan 
dari Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor 
P.6/KB BRG-SB/12/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Kerangka Pengaman Sosial dalam Restorasi Gambut.  
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B. 9 ASPEK PEMETAN SOSIAL  

Pemetaan sosial merupakan riset partisipatif untuk 
mendapatkan dan mengolah data terkait dengan 
sedikitnya sembilan aspek berikut: 

1. Identifikasi keberadaan dan tipologi komunitas di 
dalam dan di sekitar lokasi kegiatan restorasi 
gambut 

Tahap paling awal dalam pemetaan sosial adalah 
memeriksa siapakah komunitas-komunitas yang 
berdiam di dalam dan di sekitar lokasi kegiatan 
restorasi gambut. Demikian pula diperiksa siapakah 
komunitas yang akan terkena dampak yang tidak 
diinginkan dari restorasi gambut. Pemeriksaan ini 
perlu dilakukan langsung di lokasi. Sebagai tahap 
awal, dapat digunakan data, peta dan berbagai 
sumber sekunder yang menunjukkan nama dan 
lokasi desa atau komunitas. Pada prinsipnya ada tiga 
kategori komunitas/kelompok orang yang perlu 
diidentifikasi, yaitu: 

• Komunitas-komunitas masyarakat desa dan 
masyarakat hukum adat yaitu unit-unit sosial 
yang memiliki sistem kelembagaan dan struktur 
organisasi dengan hak-hak tertentu, seperti 
wilayah, tata guna lahan,dan hak-hak ekonomi 
sosial budaya terkait. 

• Kelompok-kelompok orang dari luar yang telah 
diterima oleh komunitas masyarakat setempat 
untuk berusaha mencari nafkah di wilayah desa 
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atau wilayah masyarakat hukum adat terkait. 
Termasuk di dalam kelompok ini adalah 
masyarakat yang berasimilasi melalui perkawinan 
atau migrasi penduduk. 

• Orang per orang atau kelompok orang yang 
menurut masyarakat setempat tidak memiliki 
legitimasi untuk mencari nafkah di wilayah 
mereka. Contoh untuk ini adalah pelaku illegal 
logging dan illegal fishing dari luar desa. 

Dalam pemetaan ini perlu mengidentifikasi jumlah 
dan sebaran komunitas dan kelompok-kelompok 
tersebut. Berapa banyak dan dimana lokasi 
permukiman dan wilayah kehidupan atau jelajah 
mereka yang patut diduga akan terkena dampak dari 
pelaksanaan restorasi gambut. Selain itu, juga perlu 
didentifikasi apa saja klaim-klaim mereka terhadap 
tanah, air, tanaman, bangunan dan sebagainya. 

2. Kelembagaan lokal 

Kegiatan restorasi gambut perlu mempertimbangkan 
keberadaan berbagai lembaga sosial yang hidup 
dalam komunitas, baik kelembagaan formal, adat dan 
informal. Termasuk ke dalam kelembagaan formal 
antara lain adalah institusi desa dan perangkatnya, 
dusun, rukun warga atau rukun tetangga. Berbagai 
bentuk organisasi ekonomi seperti halnya koperasi, 
Badan Usaha Milik Desa, atau unit-unit produksi lain 
adalah bagian dari kelembagaan formal yang penting 
diidentifikasi. Kelembagaan adat juga hal penting 
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untuk ditemukan. Lembaga adat ada yang bersifat 
formal, artinya diakui dan ditetapkan oleh 
pemerintah atau pemerintah daerah. Namun ada 
pula lembaga adat yang hidup dalam masyarakat 
namun belum diakui oleh pemerintah. Kedua bentuk 
lembaga adat ini juga perlu didata. Terakhir adalah 
organisasi sosial yang sifatnya informal seperti 
kelompok doa/pengajian, kelompok arisan, jejaring 
tokoh agama, kelompok pendiri kampong atau 
pembuat parit/handil, kelompok pedagang, dan 
sebagainya. 

Kelembagaan lokal di dalam masyarakat biasanya 
menentukan struktur dan pola hubungan di dalam 
masyarakat. Siapa yang dianggap paling tinggi dan 
berpengaruh. Selain itu, kelembagaan lokal juga 
menentukan aturan-aturan apa yang dijalankan 
dalam kehidupan masyarakat, dengan cara apa dan 
ditegakkan atau diawasi oleh siapa. 

Dengan memetakan kelembagaan lokal ini dapat 
diketahui forum-forum pengambilan keputusan 
kolektif dalam komunitas yang masih berfungsi. 
Dengan gambaran kelembagaan lokal maka 
pelaksana restorasi dapat menentukan forum 
konsultasi yang akan digunakan dalam komunitas 
serta aktor-aktor yang perlu dilibatkan agar konsultasi 
memperoleh legitimasi. Representasi yang baik 
adalah yang melibatkan semua kelompok 
kepentingan dalam komunitas, terutama kelompok 
paling rentan terdampak. Melalui kelembagaan lokal, 
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juga dapat diketahui kebutuhan- kebutuhan lembaga 
dalam hubungan dengan kegiatan restorasi gambut 
yang akan dijalankan. Salah satu kebutuhan yang 
perlu ditemukenali adalah peningkatan kapasitas 
yang diperlukan dalam rangka menyukseskan 
pelaksanaan restorasi gambut. Kebutuhan lembaga 
seringkali berkaitan satu sama lain, misalnya 
kelembagaan ekonomi dan kelembagaan pertanian 
berkaitan dengan otoritas pembukaan lahan 
pertanian yang berada di tangan lembaga yang 
mengurus hutan dan tanah.  

Oleh karena itu peningkatan kapasitas salah satu 
lembaga sangat mungkin berkaitan dengan keperluan 
meningkatkan kapasitas lembaga terkait lainnya. 
Persoalan kapasitas terpenting yang harus 
diperhatikan adalah berfungsinya otoritas 
kelembagaan terkait, bukan sekedar kemampuan 
lembaga merumuskan norma-norma. 

Berfungsinya otoritas berarti kemampuan 
menegakkan norma yang telah ditetapkan, termasuk 
menerapkan sanksi-sanksi yang perlu.35GAMBUT 

3. Analisis aktor 

Pada saat mempelajari kelembagaan lokal, kita tidak 
dapat memisahkan dari pemetaan aktor-aktornya. 
Peta aktor dalam suatu desa atau komunitas akan 
menentukan ragam dan tingkatan pengaruh yang 
bekerja pada komunitas tersebut. Dengan kata lain, 
kita dapat mengetahui siapa yang pendapat dan 
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keputusannya paling ditaati oleh warga. Sekaligus, 
dengan peta ini kita juga mengetahui siapa kelompok 
yang suara dan kepentingannya nyaris tidak 
mendapat tempat. 

Analisis aktor adalah kegiatan mengumpulkan dan 
menganalisis informasi- informasi tentang para actor 
dalam komunitas. Siapa aktor yang berpengaruh, 
berkepentingan atau akan terdampak dari kegiatan 
restorasi gambut. Analisis aktor juga penting 
dilakukan untuk mengetahui siapa yang akan 
diuntungkan atau dirugikan dari kegiatan restorasi 
gambut. Demikian pula dapat diantisipasi siapa aktor 
yang akan mendukung atau tidak terhadap restorasi 
gambut. 

4. Analisis gender 

Analisis gender bertujuan untuk mengetahui ihwal 
pembagian kerja dan peran antara laki-laki dan 
perempuan di dalam suatu komunitas. Banyak proyek 
pembangunan yang gagal mencapai target karena 
bekerja dengan kelompok gender yang keliru. 
Misalnya hanya memperhatikan kaum laki-laki. 
Sementara itu, dalam praktiknya kaum perempuanlah 
yang lebih mampu mengerjakan. 

Di dalam komunitas apapun selalu ditemukan 
pembagian kerja dan peran secara seksual. Dalam hal 
apa, dimana dan kapan perempuan dan laki-laki 
bekerja dan berperan, sudah diatur secara tidak 
tertulis dalam masyarakat. Pada umumnya, 
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perempuan dianggap hanya bekerja dan berperan di 
dalam rumah (urusan domestik). Namun, pada 
banyak komunitas, perempuan juga berperan dalam 
proses perladangan,pengumpulan hasil hutan bukan 
kayu atau pemetikan hasil panen. Selain itu, 
perempuan, terutama perempuan hamil dan 
menyusui serta anak-anak dapat terkena dampak 
kesehatan lebih parah dari kebakaran lahan gambut. 

Kaum perempuan pada umumnya mempunyai posisi 
dan peran kurang signifikan dalam pengambilan 
keputusan kolektif. Oleh sebab itu, memasukkan 
suara perempuan dalam pengambilan keputusan 
terkait dengan restorasi gambut adalah hal yang 
harus dilakukan. 

5. Sistem representasi atau perwakilan warga 

Meskipun tidak bersifat formal, suatu komunitas 
biasanya mempunyai kesepakatan siapa yang mereka 
pandang sebagai wakil yang tepat untuk berbicara 
dengan pihak luar guna menyuarakan aspirasi 
masyarakat. 

Dalam meminta persetujuan kepada masyarakat, 
pelaksana restorasi gambut tidak mungkin 
berkonsultasi dengan seluruh warga. Oleh sebab itu, 
perwakilan warga adalah hal yang penting untuk 
diketahui. Pada prinsipnya, keterwakilan dalam 
konsultasi itu dibenarkan sepanjang para pihak yang 
mewakili warga itu adalah mereka yang sah dan 
selayaknya menjadi wakil kelompoknya. Untuk 
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mengetahui siapakah aktor-aktor tersebut maka 
penelaahan terhadap kelembagaan sosial dan peta 
aktor sebagaimana dijelaskan di atas sangat penting. 

6. Pemetaan tenurial dan konflik 

Pemetaan tenurial bertujuan untuk mengetahui 
system penguasaan tanah dan sumber daya di dalam 
komunitas. Hal ini penting dilakukan karena 
penguasaan tanah dan sumber daya pada umumnya 
menentukan pelapisan sosial dalam masyarakat. 
Mereka yang menguasai tanah dan sumber daya lebih 
banyak cenderung mempunyai kekuatan politik-
ekonomi yang lebih besar dalam komunitas. 

Hal lain yang juga penting dalam pemetaan tenurial 
ini adalah mengetahui siapa yang menguasai 
(memiliki, memanfaatkan, menggunakan) tanah, 
kanal/parit/handil dan sumber daya dimana restorasi 
akan dilaksanakan. Hal ini penting karena pertama 
bahwa setiap orang yang menguasai dan 
memanfaatkan tanah dan air wajib memelihara 
lingkungan di sekitarnya. Artinya, mereka perlu 
memastikan upaya pencegahan kebakaran di dalam 
lingkup bidang tanah yang dikuasainya itu. Kedua, 
pelaksanaan pembangunan restorasi hidrologi atau 
vegetasi tidak boleh menghilangkan hak atau akses 
atas tanah dan sumber daya alam, kecuali atas dasar 
kesepakatan. Dalam pemetaan tenurial ini, 
dikumpulkan data mengenai bentuk-bentuk hak dan 
akses baik yang formal maupun informal.  
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mengetahui siapakah aktor-aktor tersebut maka 
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Tumpang-tindih hak dan akses tanah, perairan dan 
sumber daya lainnya harus dipetakan dengan cermat. 
Hal ini bertujuan untuk menghindari hilang atau 
terganggunya hak dan akses warga masyarakat jika 
restorasi gambut diakukan. Sebagai contoh, jika akan 
dilakukan pembangunan sumur bor atau penyekatan 
kanal di satu titik, maka perlu diketahui siapa yang 
memiliki dan atau memanfaatkan tanah dan badan 
air di situ. Demikian pula dilihat siapa pemilik/ 
pemanfaat tanah dan badan air di sekitarnya yang 
mungkin akan terkena akibat dari pembangunan 
tersebut. Pada banyak komunitas, sistem tenurial itu 
sifatnya rumit. Ada penguasaan yang bersifat 
individual, keluarga atau penguasaan bersama oleh 
komunitas (penguasaan komunal). Dalam sistem yang 
berlapis-lapis ini ada yang mempunyai batas teritorial 
yang jelas. Namun demikian, ada pula yang tidak. 
Artinya, batas hanya diketahui oleh para pemiliknya 
saja. Sebuah cara yang cepat untuk mengetahui 
sistem tenurial ini adalah dengan membuat peta 
sketsa penguasaan tanah dan badan air.  

Bersama masyarakat, kita dapat menggambarkan 
siapa saja yang memiliki, menyewa, meminjam atau 
memanfaatkan tanah dan badan air di suatu desa. 
Kompetisi dalam penguasaan tanah, hutan dan badan 
air kerap menjadi pemicu konflik tenurial. Konflik 
tenurial di sini dimaksudkan sebagai benturan hak 
dan atau akses seseorang, kelompok atau komunitas 
dengan pihak lain. Konflik tenurial dapat terjadi antar 
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warga atau antar komunitas atau dapat pula antara 
komunitas dengan pihak lain seperti halnya 
perusahaan pemegang izin atau instansi pemerintah.  

Dalam melakukan pemetaan sosial, kita perlu 
mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan 
lengkap tentang lokasi dimana konflik terjadi, 
kronologis konflik, para pihak yang terlibat serta 
berbagai dampak social dan lingkungan dari konflik 
tersebut. Demikian pula perlu dipelajari berbagai 
bentuk penyelesaian konflik yang sudah ada dan 
keberhasilannya. Dengan mengetahui peta konflik 
tenurial itu maka restorasi gambut dijalankan tidak 
pada areal yang berkonflik. Jika terdapat konflik maka 
pihak yang berwenang perlu melakukan resolusi 
konflik terlebih dahulu. 

7. Analisis kondisi sosial ekonomi 

Restorasi gambut bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, sebelum 
kegiatan dilakukan, pelaksana restorasi perlu 
mengetahui kondisi ekonomi desa secara umum dan 
kondisi rumah tangga warga yang bergantung pada 
ekosistem gambut. Apa saja sumber-sumber 
pendapatan desa, apa saja pasar yang tersedia dan 
dapat diakses, bagaimana lapisan kesejahteraan di 
desa terbentuk –siapa yang dianggap kaya dan 
miskin, dan mengapa- apa saja sumber daya yang 
menjadi gantungan kehidupan setiap rumah tangga, 
jika memungkinkan pendapatan rumah tangga juga 
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didata. Selain itu, penting diketahui pula tentang 
tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan anak-anak, 
ibu hamil dan para warga usia lanjut. Bentuk-bentuk 
solidaritas warga seperti halnya patroli kebakaran 
hutan dan lahan, kelompok pengatur dan pemelihara 
tata air juga penting dipelajari. Aspek kesehatan 
lingkungan dan kesiap-tanggapan bencana juga 
menjadi bagian dari analisis ini. 

Ada dua jenis analisis sosial ekonomi, yaitu analisis 
yang menyediakan data dan informasi yang akan 
menjadi dasar (baseline) untuk menilai dampak social 
ekonomi pada saat restorasi gambut berjalan. Yang 
ini dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. Analisis 
lainnya adalah yang dilakukan beberapa waktu 
setelah kegiatan selesai. Dengan membandingkan 
kedua hasil analisis tersebut (tentu saja dengan 
parameter yang sama), kita dapat menilai dampak 
sosial-ekonomi dari kegiatan yang dilakukan terhadap 
komunitas-komunitas masyarakat di dalam dan di 
sekitar lokasi kegiatan restorasi gambut. Dalam 
pemetaan sosial ini, analisis sosial-ekonomi yang 
dimaksud adalah analisis yang menjadi baseline 
penilai kondisi sosial-ekonomi. 

8. Aspek kebudayaan 

Aspek kebudayaan penting diketahui agar kegiatan 
restorasi gambut sejalan dengan nilai-nilai dan praktik 
kebudayaan masyarakat. Salah satu yang penting 
misalnya kalender perayaan dan ritual-ritual 
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kepercayaan setempat. Hal ini perlu diidentifikasi 
agar dinamika kegiatan restorasi gambut di lapangan 
dapat menyesuaikan dengan dinamika kultural 
masyarakat. Misalnya, masyarakat Dayak di Sekadau 
dan Sanggau mempunyai beberapa ritual tahunan di 
mana pada waktu tersebut semua kegiatan 
pembangunan harus dihentikan sementara untuk 
satu dua hari (jika sudah berjalan) atau menunggu 
sampai ritual selesai baru mulai dijalankan. Ada pula 
beberapa adat istiadat setempat di masyarakat Dayak 
di Kalbar dan Kalteng di mana sebuah kegiatan 
pembangunan harus diberi ‘legitimasi kultural’ 
dengan upacara tertentu supaya menjadi ‘sah’. Hal- 
hal seperti ini penting diperhatikan sebelum kegiatan 
restorasi dijalankan. 

9. Model dan media komunikasi 

Hal dasar dalam restorasi gambut adalah pemberian 
informasi dan perolehan persetujuan tanpa paksaan 
dari masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu maka 
pelaksana restorasi gambut perlu memahami 
bagaimana cara masyarakat berkomunikasi. Apa 
bahasa dan istilah yang gampang dimengerti, dimana 
pembicaraan sebaiknya dilakukan dan kapan, apakah 
ada aturan atau larangan/tabu yang berlaku dalam 
hal berkomunikasi, apa saja bentuk-bentuk media 
komunikasi yang mudah dimengerti dan disukai. 
Semua itu menjadi modal penting agar informasi 
dapat disampaikan seluas-luasnya. Informasi harus 
mempertimbangkan keterjangkauan oleh semua 
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kelompok kepentingan di desa terkait, terutama oleh 
kelompok paling rentan yang akan terdampak 
kegiatan restorasi gambut. Pemetaan sosial 
memerlukan waktu yang cukup. Untuk memudahkan, 
para pihak perlu mendukung pemerintah desa 
melakukan pemetaan sosial ini. Dokumen hasil studi 
pemetaan sosial dituangkan atau diintegrasikan ke 
dalam Profil Desa. Selanjutnya, pemetaan sosial 
mengacu pada Profil Desa Gambut, yang isinya 
dilakukan pengkinian setiap tahun. Pemetaan sosial 
dilakukan dengan berbagai teknik pengumpulan data 
seperti survei, wawancara mendalam, observasi dan 
diskusi terfokus yang melibatkan warga masyarakat 
secara representatif. Pemetaan sosial diupayakan 
dilakukan sekali sebelum kegiatan restorasi gambut 
dilakukan. Dari pemetaan social dapat diketahui 
informasi, paling tidak, sebagai berikut: 
a) Lokasi dimana kejadian kebakaran gambut, 

kekeringan, banjir dan sebagainya ditemukan 
dan potensial menjadi lokasi kegiatan restorasi 
gambut 

b) Pihak-pihak yang mempunyai hak atau akses 
terhadap lokasi dan sumber daya yang ada di 
lokasi tersebut atau yang akan terdampak 

c) Forum, mekanisme dan aktor penting dalam 
pengamblan keputusan di dalam masyarakat 

d) Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan potensi 
sumber daya 

e) Konflik dan potensi konflik yang ada  
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C. TIM PEMETAAN SOSIAL  

Pemetaan sosial dilakukan oleh tim yang terdiri paling 
sedikit 5 (lima) orang, dengan komposisi keahlian 
sebagai berikut:  

1) Seorang Koordinator Tim, dengan kualifikasi 
sarjana di bidang ilmu sosial (diutamakan 
antropologi, sosiologi, pembangunan pedesaan) 
dan atau menguasai pemetaan partisipatif. Di 
luar kualifikasi tersebut dapat dipertimbangkan 
jika ada bukti-bukti pengalaman atau hasil kerja 
yang mendukung. Koordinator Tim Pemetaan 
Sosial harus mengikuti pelatihan yang 
diselenggarakan oleh BRG atau pihak lain yang 
ditunjuk. Dalam hal tertentu Fasilitator Desa 
dapat menjadi Koordinator Tim Pemetaan Sosial. 

2) Dua orang pengumpul data atau enumerator, 
dengan kualifikasi SMA atau sederajat. 
Diutamakan memiliki pengalaman melakukan 
kegiatan survei sosial dan ekonomi dan 
berdomisili di desa atau kecamatan setempat. 

3) Satu orang penulis laporan, dengan kualifikasi 
SMA atau sarjana dan mempunyai kemampuan 
menulis dalam Bahasa Indonesia yang baik sesuai 
dengan format laporan yang tertera dalam 
Lampiran 2. 
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D. METODE PENGUMPULAN DATA 

Pemetaan sosial dilakukan paling sedikit 2 (dua) 
minggu dan paling lama 1 (satu) bulan, dengan 
menggunakan berbagai metode pengumpulan data 
yaitu: 
a) Survei 
b) Wawancara mendalam 
c) Transek atau pemetaan partisipatif 
d) Observasi/pengamatan 
e) Diskusi Kelompok 

Bersama dengan pemetaan sosial dilakukan pula 
pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif dalam 
Program Desa Peduli Gambut bertujuan untuk 
memetakan wilayah desa/ kelurahan dan 
menentukan areal gambut yang dikelola dan atau 
dilindungi oleh warga masyarakat. Secara umum, 
pemetaan partisipatif adalah proses membangun 
informasi kewilayahan melalui proses identifikasi 
status dan fungsi ruang yang didasarkan pada 
kesepahaman antar pihak dan menempatkan 
masyarakat sebagai aktor utama.  

Sebelum melakukan pemetaan partisipatif, perlu 
dipastikan terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Adanya kesepakatan maksud dan tujuan 
melakukan pemetaan yang jelas dari masyarakat 
(identifikasi masalah, pemecahan masalah dan 
perumusan tujuan) 
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b) Adanya kesepakatan masyarakat atau pihak-
pihak yang terlibat untuk melakukan pemetaan 
partisipatif 

c) Adanya kesepakatan partisipasi dan dukungan 
masyarakat, seperti penyiapan orang atau 
kelompok yang terlibat, dukungan logistik (biaya, 
tenaga dan waktu), fasilitas (alat dan fasilitator). 

E. TAHAPAN PEMETAAN PARTISIPATIF 

Pemetaan partisipatif dilakukan dalam empat tahap: 
a) Persiapan 
b) Pelaksanaan 
c) Verifikasi 
d) Penyerahan peta kepada masyarakat melaui 

perangkat desa/kelurahan dan tokoh 
masyarakat. 

Untuk melaksanakan pemetaan partisipatif dilakukan 
kegiatan dengan alur sebagai berikut: 
a) Pertemuan kampong 
b) Membangun pemahaman tentang Pemetaan 

Partisipatif 
c) Penggalian perspektif ruang (informasi dan data 

kewilayahan) 
d) Kesepakatan simbol, tatanama, jenis informasi 
e) Membuat sketsa 
f) Plotting data sketsa ke dalam peta Citra 
g) Digitasi dan layout peta 
h) Perbaikan dan revisi 
i) Pengecekan lapangan (ground check) 
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j) Kesepakatan, pengesahan dan penyerahan peta 
k) Penggunaan peta untuk perencanaan 

pembangunan desa 

Adapun informasi yang perlu masuk ke dalam peta 
wilayah desa dan peta wilayah kelola gambut 
masyarakat, paling tidak mencakup: 

a) Batas wilayah (desa/adat) 
b) Tata Guna Lahan secara umum dan secara khusus 

tata guna lahan gambut 
c) Nama-nama tempat 
d) Infrastruktur 
e) Bentang alam, sungai, bukit, dan lain-lain 
f) Bentuk dan sistem pengelolaan lahan dan 

sumber daya alam lain 
g) Wilayah gambut yang rawan terbakar, 

kekeringan dan banjir 

Secara ringkas tahapan kegiatan pemetaan 
partisipatif ditunjukkan pada Gambar berikut: 
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8.9 Lampiran 

Bahan Paparan  
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BAB IX 

Materi Inti–6 
Penulisan dan Penggunaan Media 
Sosial 
 
9.1 Deskripsi Singkat 
 
Menulis adalah salah satu bentuk yang dapat digunakan untuk 
menuangkan buah pikiran atau menceritakan sesuatu kepada 
orang lain. Dalam kaitan dengan DPG, maka menulis selain 
membuat laporan, para Fasilitator Desa juga dituntut untuk 
membuat cerita berupa tulisan popular. 
Sementara penggunaan media social menjadi bagian yang tak 
kalah penting karena 49 % dari total populasi Indonesia 
merupakan pengguna media social aktif. Pada Januari 2018, 
pertumbuhan pengguna media social di Indonesia sebesar 23 
% atau bertambah 24 juta pengguna. Ada 5 kanal media social 
terpopuler di Indonesia yaitu Youtube, Facebook, WhatsApp, 
Instagram dan LINE (Sumber: WeAreSocial). 
Modul Penulisan dan Penggunaan Media Sosial ini akan 
memberikan gambaran lengkap tentang teknik dan trik 
penulisan popular seta bagaimana menggunakan media social 
yang tepat. Selain itu, Fasilitator Desa akan mampu 
mendokumentasikan kegiatan lapangan dan perkembangan 
situasi desa umumnya.. 
 
9.2 Tujuan Pembelajaran 
 
1. Tujuan Umum  



349

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

348 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

349 

 

BAB IX 

Materi Inti–6 
Penulisan dan Penggunaan Media 
Sosial 
 
9.1 Deskripsi Singkat 
 
Menulis adalah salah satu bentuk yang dapat digunakan untuk 
menuangkan buah pikiran atau menceritakan sesuatu kepada 
orang lain. Dalam kaitan dengan DPG, maka menulis selain 
membuat laporan, para Fasilitator Desa juga dituntut untuk 
membuat cerita berupa tulisan popular. 
Sementara penggunaan media social menjadi bagian yang tak 
kalah penting karena 49 % dari total populasi Indonesia 
merupakan pengguna media social aktif. Pada Januari 2018, 
pertumbuhan pengguna media social di Indonesia sebesar 23 
% atau bertambah 24 juta pengguna. Ada 5 kanal media social 
terpopuler di Indonesia yaitu Youtube, Facebook, WhatsApp, 
Instagram dan LINE (Sumber: WeAreSocial). 
Modul Penulisan dan Penggunaan Media Sosial ini akan 
memberikan gambaran lengkap tentang teknik dan trik 
penulisan popular seta bagaimana menggunakan media social 
yang tepat. Selain itu, Fasilitator Desa akan mampu 
mendokumentasikan kegiatan lapangan dan perkembangan 
situasi desa umumnya.. 
 
9.2 Tujuan Pembelajaran 
 
1. Tujuan Umum  



350

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

350 

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu 
mendokumentasikan kegiatan lapangan serta 
perkembangan situasi desa yang terkait dengan restorasi 
gambut. 
 

2. Tujuan Khusus  
Pada akhir pembahasan materi ini, peserta dapat: 

a. Menjelaskan dasar-dasar dan teknik penulisan 
popular 

b. Memahami penggunaan media sosial yang baik 
sebagai bahan kampanye DPG 

c. Mendokumentasikan hasil kegiatan dalam tulisan (i.e. 
laporan kegiatan, catatan lapang/logbook, penulisan 
populer) 

d. Menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan 
hasil pembelajaran dan/atau kisah sukses program 

e. Memiliki dan meningkatkan antusiasme/ minat untuk 
mendokumentasikan kegiatan melalui tulisan & 
sosmed 

 

9.3 Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 
1. Dasar-dasar Teknik Penulisan (Deskriptif, Naratif, 

Argumentatif) 
1.1. Tujuan menulis 
1.2. Jenis-jenis tulisan/penulisan (Laporan, Karya Ilmiah, 

Kertas Posisi, Tulisan Populer) 
1.3. Komponen utama penulisan (5W+1H) 

 
2. Dasar-dasar penggunaan sosial media 
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2.1. Manfaat Media Sosial 
2.2. Jenis & sifat media social 
2.3. Identifikasi ‘audiens/ segmen’ pengguna media 

social 
2.4. Praktek penggunaan media sosial 

3. Teknik-teknik penulisan dan penggunaan media sosial 
3.1. Pengumpulan data/informasi sebagai bahan tulisan  

a. Metode pengumpulan data/informasi  
(observasi, wawancara, membaca) 

b. Validasi data/informasi 
3.2. Teknik Penulisan 

a. Menulis laporan kegiatan, catatan lapang, logbook 
b. Menulis untuk tulisan  
c. populer (human interest, cerita perubahan dll) 
d. Menemukan kata kunci untuk bahan tulisan 
e. Menyadur, mengutip bahan tulisan/informasi 
f. Menyunting tulisan (parafrase) 

4. Proses dan etika dalam menulis 
4.1. Proses menulis  
4.2. Etika penulisan (plagiarisme) 

 

9.4 Metode 

Ceramah; Sharing/ Testimoni; Curah Pendapat, Wawancara, 
Observasi, Penugasan Individu (membaca, membuat resensi),  
Teori & penugasan. 
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9.5 Media Dan Alat Bantu Belajar 
 

Laptop; LCD; kertas plano; papan tulis; lembar studi kasus; 
post-it;. 

 
 

9.6 Langkah – Langkah Pembelajaran 
 

Untuk mempermudah proses pembelajaran dan 
meningkatkan partisipasi seluruh peserta, dilakukan langkah-
langkah pembelajaran sebagai berikut: 
 

Langkah – 1 Pengkondisian 

 Menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila 
belum pernah menyampaikan sesi di kelas, mulailah 
dengan perkenalan. Perkenalkan diri dengan 
menyebutkan nama lengkap dan tempat bekerja. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran materi, pokok 
bahasan yang akan disampaikan dan metode yang akan 
digunakan serta waktu pembelajaran sesi ini.  

 

Langkah – 2 Pembahasan Materi/Pokok Bahasan 

A. Penjelasan dan Diskusi PELAPORAN KEGIATAN 

 Nara sumber memaparkan dengan power point tentang 
Pelaporan Kegiatan (LogBook = Daftar Kegiatan). 
Masing-masing dijelaskan tentang: 
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1) Format LogBook 
2) Catatan lapangan (Field note), komponen-

komponen yang harus ada dalam field note. 
3) Laporan Kegiatan 

 Memberikan contoh penulisan catatan lapangan (field 
note) yang sudah ada dari pengalaman Fasdes 2017, 
serta tips untuk perbaikan field note selanjutnya. 

 Menjelaskan beberapa hal yang perlu DIINGAT dalam 
proses penulisan field note. 

1) Menyamakan unit satuan pengukuran 
2) Cek dan ricek 
3) Mencatat identitas 
4) Jangan mencatat 
5) Waktu mencatat 

 Menjelaskan lebih lanjut tentang Laporan kegiatan yang 
merupakan turunan dari LogBook, Catatan Lapangan. 
Dijelaskan bahwa Laporan Kegiatan tidak lebih dari 3 
halaman. 

 Ketiga bentuk laporan tersebut di atas yang sudah 
dijelaskan harus dikuasai oleh Fasdes. Sebagai catatan 
penting bahwa penulis yang ramah adalah penulis yang 
ingin mempermudah bagi pembacanya. 

 Peserta diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal 
yang masih perlu klarifikasi/ penjelasan lebih lanjut. 
Nara sumber memberikan penjelasan seperlunya. 
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 Diharapkan ada acuan dari BRG tentang mekanisme 
pelaporan (apakah semua harus bulanan?), atau kapan 
harus diserahkan, dan lain sebaginya. 

 

B. Pembahasan dan Diskusi PENULISAN POPULER 

 Menjelaskan dengan power point, tentang Menulis, 
Unsur-unsur menulis, Jenis penulisan sampai menulis “E-
D-A-N”. 

 Sesekali peserta diberi kesempatan untuk menanyakan 
hal-hal yang kurang jelas dan memberikan kesempatan 
untuk sharing. 

 Praktik Menulis I (bagikan kepada setiap peserta Lembar 
Lampiran – 1 bagian A). 

 Berikan penjelasan sebagai berikut: 

1) Selama 5 menit, peserta akan menulis secara 
singkat dengan berpasangan, masing-masing 
menulis deskriptif dan narasi (1-2 paragraf) dengan 
metode observasi-pengamatan/penglihatan.  
Mendeskripsikan teman pasangan disamping – 
saling mendeskripsikan berdasarkan observasi, dan 
tidak boleh tanya jawab selama 5 menit. 

2) Deskripsikan terlebih dahulu baru dinarasikan. 
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Penting ! 

Narasi ada bagian-bagian pembuka. Jika mendeskripsikan 

hanya menyebutkan apa yang dilihat, ciri, karakter, --- 

dengan deskripsi, maka pembaca bisa menebak siapa yang 

dideskripsikan tersebut. 

Semakin detail deskripsinya, maka akan semakin mudah 

menebak siapa yang dideskripsikan. 

 Setelah 5 menit, beberapa (2-3 orang) peserta diminta 
membacakan hasil deskripsinya. Kemudian peserta 
lainnya diminta menebak siapa yang dideskripsikan. 

 Praktik Menulis II (bagikan kepada setiap peserta 
Lembar Lampiran – 1 bagian B), yaitu praktik menulis 
narasi dengan 2 atau lebih paragraph tentang pelatihan 
ini. 

 Setelah 5-8 menit, minta 4 orang peserta (2 laki dan 2 
perempuan) yang ditunjuk secara spontan untuk 
membaca tulisan narasinya. 

 Merangkum kata-kata kunci yang sudah masuk dalam 
tulisan narasi tersebut. 

 Melakukan tanya jawab dan memberi penjelasan yang 
diperlukan. 

 Meminta salah 1 orang menjelaskan setelah mendengar 
narasi tulisannya yang berbobot dengan panduan 
pertanyaan: “apa yang menyebabkan memunculkan ide 
pokok tentang hal tersebut?” Berikan contoh apakah 
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karena tema lebih awal sudah ditentukan, sehingga arah 
tulisannya disesuaikan dengan tema tersebut. 

 Lakukan diskusi tanya jawab “Apa yang penting?” 
1) Keywords – kata kata kunci –  angel – sangat 

penting  
2) Tipe penulisan umum atau khusus, tetapi inti pesan 

harus selalu ada. 

 Berikan penjelasan tentang  perbedaan antara “Tulisan 
Ilmiah VS Tulisan Populer”. 

 Bagikan Lembar Lampiran – 2 tentang 1 berita “Jokowi 
Targetkan BRG Restorasi 400 ribu Ha Lahan Gambut 
Tahun ini”. Minta peserta membaca bagian yang di kotak 
merah (di bawah gambar).  

 Untuk membantu, tayangkan juga berita tersebut.  

 Dari berita tersebut, peserta diminta menemukan unsur 
5W 1H (What, Where, Who, Why, When and How).  

 Meminta 2-3 orang untuk membacakan hasil temuannya 
dari unsur 5W dan 1 H dari berita tersebut. 

 

C. Pembahasan dan Diskusi PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL  

 Dilanjutkan dengan menjelaskan tentang media social. 
Diawali dengan menanyakan “aplikasi media social apa 
saja yang dimiliki dan sering digunakan?” 

 Menjelaskan bagaimana menggunakan media social 
untuk menyebarkan informasi tentang restorasi gambut. 
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 Sambil melihat Facebook dan Twitter BRG, nara sumber 
menjelaskan tentang menggunakan media social. 

 

 Diberi kesempatan kepada peserta untuk menanyakan 
hal-hal yang perlu mendapat penjelasan lanjutan. 

 Praktik Kompetisi Membuat Kampanye di media Sosial 
berhadiah. Bagikan Lembar Lampiran - 3. Kemudian 
bacakan pentunjuk penugasannya dengan baik. 

 

Langkah – 3 Rangkuman dan Penutup 

 Lakukan proses menguji tingkat pemahaman peserta 
untuk memastikan pencapaian tujuan belajar, dengan 
mengajukan pertanyaan secara bertahap kepada 
beberapa orang secara spontan. Adapun pertanyaannya 
adalah: 

1) “Jelaskan dasar-dasar dan teknik penulisan 
popular!”. 

2) “Uraikan bagaimana penggunaan media social yang 
baik sebagai bahan kampanye DPG?”. 

3) “Sebutkan dan uraikan dengan singkat, dalam 
bentuk apa saja yang harus disiapkan menjadi 
dokumen hasil kegiatan oleh setiap Fasdes?”. 

 Jika masih memungkinkan waktunya, minta beberapa 
orang untuk menjawab pertanyaan yang sama, sehingga 
menghasilkan jawaban yang lengkap. 

 Berikan rangkuman dan kata penutup. 
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9.7 Uraian Materi 

Bahan paparan   
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9.9 Lampiran 

1. Lembar Penugasan Individu “Praktik Menulis” 

Tugas Setiap Peserta 

A. Menulis Deskriptis 

 Buatlah tulisan deskriptif tentang teman 
sekelas Anda dengan metode observasi. 

 Anda hanya boleh mengobservasi teman 
yang akan Anda deskripsikan tanpa 
bertanya/ berkomunikasi dengannya. 

 Batas minimal tulisan 2 paragraf 

 
 

Tugas Setiap Peserta 

B. Menulis Narasi 

 Buatlah tulisan narasi tentang kegiatan/ 
sesi pelatihan yang Anda ikuti selama 4 
hari ini. 

 Pastikan tulisan Anda memiliki ide utama 
dan kronologis yang runut. 

 Batas minimal tulisan 200 kata (0.5 
halaman). 

 

 

Lampiran – 1 A  

Lampiran – 1 B  
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2. Lembar Curah Pendapat  

 
 
 

 

Setelah dibaca dari berita tersebut (khususnya yang di kotak 
merah di bawah gambar), temukan unsur 5 W dan 1 H (What, 

When, Who, Why, When dan How). 

 
  

Lampiran – 2  



371

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

370 

9.9 Lampiran 

1. Lembar Penugasan Individu “Praktik Menulis” 

Tugas Setiap Peserta 

A. Menulis Deskriptis 

 Buatlah tulisan deskriptif tentang teman 
sekelas Anda dengan metode observasi. 

 Anda hanya boleh mengobservasi teman 
yang akan Anda deskripsikan tanpa 
bertanya/ berkomunikasi dengannya. 

 Batas minimal tulisan 2 paragraf 

 
 

Tugas Setiap Peserta 

B. Menulis Narasi 

 Buatlah tulisan narasi tentang kegiatan/ 
sesi pelatihan yang Anda ikuti selama 4 
hari ini. 

 Pastikan tulisan Anda memiliki ide utama 
dan kronologis yang runut. 

 Batas minimal tulisan 200 kata (0.5 
halaman). 

 

 

Lampiran – 1 A  

Lampiran – 1 B  

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

371 

2. Lembar Curah Pendapat  

 
 
 

 

Setelah dibaca dari berita tersebut (khususnya yang di kotak 
merah di bawah gambar), temukan unsur 5 W dan 1 H (What, 

When, Who, Why, When dan How). 

 
  

Lampiran – 2  



372

 Modul Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Program Desa Peduli Gambut 

372 

3. Lembar Penugasan Individu “Praktik Kampanye Media 
Sosial” 

Tugas setiap peserta: 

 Cari Informasi seputar komoditas unggulan atau 
pemanfaatan lahan gambut di daerah Kalbar, 
Kalteng, Sumsel Propinsi lain di wilayah peserta 
pelatihan sekarang (wawancara, diskusi) 

 Buat artikel deskriptif minimal 4 paragraf 

 Buat post di media social dari hasi ltulisan. 
Gunakan # (hastag) paling menarik sesuai topic 
tulisan. 

 Post di media social dengan 
“Like”/”Comments”/”Views” terbanyak akan 
mendapatkan reward/hadiah menarik utnuk 3 
pemenang. 

 

4. Bahan Tayang  

Bahan yang ditayangkan sama dengan uraian materi. 
 

 
 

Lampiran – 3  
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