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Ringkasan Eksekutif 

Analisis dan Strategi Penguatan Kebijakan 
Pengelolaan Gambut 

Apa yang Terjadi? 

Titik krusial hadirnya kebijakan pengelolaan lahan gambut 
dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2015. 
Karhutla seluas 2.089.911 ha itu sebesar 618.574 ha terjadi 
di ekosistem gambut meliputi Pulau Sumatera (267.974 ha), 
Kalimantan (319.386 ha) dan Papua (31.214 ha). Lahan 
gambut memang mendukung secara sosial-ekonomi politik 
terjadinya karhutla. 

Ditengarai pemanfaatan gambut secara umum tidak 
menggunakan manajemen tata air, sehingga menjadi 
penyebab karhutla. Masalah tata guna lahan dan hutan juga 
semakin memperumit persoalan, disamping ketidakjelasan 
sistem tenurial menyebabkan lahan gambut seolah menjadi 
open access. Dalam prakteknya, awal pelaksanaan kebijakan 
restorasi lahan gambut menuai pro-kontra antara aktor 
pendukung konservasi ekosistem gambut dengan aktor-aktor 
yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, produktivitas 
lahan gambut, serta soal livelihood masyarakat lokal dan 
adat. Misalnya perusahaan hutan tanaman dan perkebunan 
harus diatur kembali ruang lahan usahanya karena adanya 
kawasan lindung gambut (KLG). Di daerah juga terdapat 
regulasi yang melarang pembakaran total oleh masyarakat 
lokal/adat. Kelompok usaha RAPP menggugat KLHK ke PTUN 
atas pencabutan rencana kerja usaha yang tidak 
memperhatikan adanya KLG. Di sisi yang lain, terdapat 
perusahaan seperti PT. Mayangkara Tanaman Industri di 
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Kalimantan Barat, yang dapat menggunakan teknologi 
pengendalian tata air lahan gambut di konsesinya sehingga 
terbebas dari kebakaran, walaupun masih belum memenuhi 
water sharing kebutuhan landskap yang lebih luas. Demikian 
pula, di beberapa lokasi telah terdapat manfaat manajemen 
air sehingga tidak terjadi karhutla dan masyarakat adat/lokal 
mendapat manfaat dari perkembangan pertanian akibat hasil 
manajemen air itu. 

Bagaimana Studi Dilakukan? 

Secara garis besar studi ini dilakukan dengan perspektif 
ekologi politik yang menengarai bahwa krisis ekosistem 
tidaklah bersifat teknis belaka, tapi berupa politicized 
environment yang melibatkan relasi kuasa aktor-aktor yang 
berkepentingan atas pemanfaatan dan pengelolaan SDA. 
Selain itu secara kritis perspektif ekologi politik berusaha 
melakukan pembongkaran terhadap diskursus pengetahuan 
dan ekonomi-politik yang bekerja di belakang aktor-aktor 
tersebut. 

Pendekatan studi ini adalah analisis kebijakan dan aktor 
yang terkait dengan penguatan perlindungan dan 
pengelolaan lahan gambut. Analisis kebijakan yang dimaksud 
bukan sekedar menganalisis isi peraturan perundang-
undangan, melainkan diskursus pengetahuan dan ekonomi-
politik macam apa yang berkembang di balik kebijakan itu. 
Selanjutnya analisis aktor dilakukan dengan memetakan dan 
mamahami kontestasi aktor yang terjadi dalam arena 
kebijakan perlindungan dan pengelolaan lahan gambut. 

Seperti Apa Kebijakan yang Dijalankan? 

Yang paling signifikan adalah pembentukan Badan 
Restorasi Gambut melalui Perpres No.1/2016, dengan tugas 
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utama mempercepat upaya restorasi gambut sekitar 2,4 juta 
haa sampai dengan 2020. Target restorasi itu 1,4 juta ha 
berada di dalam lahan konsesi dan sisanya di lahan non 
konsesi. Restorasi yang dilakukan ini lebih kearah fisik 
hutan/lahan di lapangan, sementara penyebab karhutla itu 
sebagai akibat dari persoalan struktural, misalnya persoalan 
prizinan, rendahnya intensitas pengelolaan sumberdaya 
alam, maupun persoalan pelayanan pemerintah/pemda 
antara lain akibat dominasi capaian administrasi dari pada 
perbaikan outcome lapangan, konfik kepentingan, korupsi, 
dan lain sebagainya. 

Substansi kebijakan pengelolaan gambut tidak terlepas 
dari kebijakan perizinan pemanfaatan hutan/lahan. 
Kebijakan yang dijalankan, baik untuk perencanaan maupun 
upaya pemulihan, berupa regulasi dengan menggunakan 
kaidah hukum secondary rule. Karena sifat itu menampung 
prosedur manajemen pengelolaan hutan/lahan sebagai 
pasal-pasal yang harus dijalankan secara pasti, maka 
memerlukan prasyarat, misalnya kecukupan informasi 
lapangan serta kecukupan kapasitas pengawasannya; karena 
efektivitas pelaksanaannya sangat mengandalkan kepatuhan 
yang didasarkan pada paksaan, bukan akibat adanya 
insentif/disinsentif. Kelemahan regulasi berbasis secondary 
rules tersebut yaitu karena dalam pengelolaan sumberdaya 
alam umumnya tergantung teknologi dan menjadi bagian dari 
ekonomi dan sosial yang berkembang atas dasar inovasi 
pemikiran maupun berakar dari budaya, maka sangat 
tergantung pada sifat-sifat dengan spesifikasi lokasi tertentu. 
Sementara itu, dalam regulasi ini segala sesuatunya dianggap 
sama dan tidak terdapat proses penyelesaian masalah, 
apabila kondisi di lapangan tidak sesuai atau tidak seideal 
seperti yang dimaksud dalam regulasi. Berkaitan dengan hal 
itu, juga tidak terdapat opsi-opsi penggunaan teknologi yang 
memungkinkan pemanfaatan di lahan gambut terus dapat 
dijalankan. 

Dari perspektif pemegang ijin, mereka melihat aspek lain, 
yaitu bagaimana investasi dapat segera kembali, hutan/lahan 
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sebagai asset yang dipertahankan dan teknologi pengelolaan 
yang menjadi pilihannya. Untuk memenuhi kepentingan 
publik, hal demikian itu dapat dibenarkan sepanjang 
kinerjanya, termasuk eksternalitas negatif yang 
diakibatkannya, dapat dikendalikan. Terkait dengan KLG, 
pendekatan lanskap seharusnya dijalankan oleh perusahaan-
perusahaan. Pilihan teknik pengelolaan hutan/lahan idealnya 
dapat diterapkan, sehngga semakin fleksibel dan semakin 
mungkin pemegang ijin dapat menyesuaikan besaran dan 
alokasi investasinya dalam pengelolaan gambut. Dengan 
demikian, kebijakan yang lebih radikal akan membebaskan 
pilihan sistem pengelolaan gambut, sedangkan pemerintah 
cukup mengukur kinerja yang dihasilkannya, terutama yang 
berkaitan dengan kepentingan publik. 

Persoalan karhutla tersebut, dari tinjauan perilaku 
ekonomi, yaitu rendahnya kepedulian terhadap rusaknya 
fungsi hutan/lahan sebagai pengatur hidrologi serta, lebih 
jauh, ketidak-pedulian terhadap terganggunya publik akibat 
asap. Ketidak-pedulian akibat motif ekonomi (rationalism) 
disebabkan oleh lemahnya hak atas hutan/lahan, konflik 
penggunaan dan pemanfaatan lahan/hutan, serta rendahnya 
intensitas pengelolaan hutan/lahan, sehingga secara de facto 
seperti sumberdaya alam yang mengalami open access. 
Sementara itu, kebijakan yang ada belum melihat alasan-
alasan itu sebagai dasar pembuatannya. Misalnya ada 
anggapan bahwa ketika lahan gambut tidak boleh 
diusahakan, dan dipulihkan kondisinya, maka kebakaran 
tidak terjadi. Padahal, perusahaan atau masyarakat yang 
berhenti memanfaatkan sumber daya lahan dan melakukan 
pemulihan untuk kepentingan umum, cenderung tidak 
mempedulikan lahan itu atau tidak melindunginya, karena 
tidak ada lagi “hak miliknya” di areal itu.  

Regulasi pengelolaan lahan gambut ini dalam perdebatan 
awalnya tidak dikaitkan dengan upaya penyelesaian 
persoalan-persoalan agraria, perizinan, maupun 
pemberdayaan masyarakat, karena dasar pertentangan 
pemikiran utama yang digunakan lebih pada perbedaan atas 
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pijakan diskursus konservasionis, eko-populis ataupun 
developmentalis. Proses pembuatan dan kapasitas 
pelaksanaan serta pro dan kontra kebijakan itu disajikan 
dalam Tabel 1. 

Hal lainnya, dalam pembuatan kebijakan pada umumnya, 
sebagian besar pembuat kebijakan cenderung fokus 
memperhatikan soluasi-solusi masalah, tetapi jarang 
memperhatikan asumsi-asumsi yang mendasarinya atau 
tidak berangkat dari fakta lapangan yang sesungguhnya. 
Misalnya, mencegah karhutla dengan cara membasahi 
gambut yang kering adalah solusi logis yang harus dilakukan. 
Asumsinya upaya itu murah, sehingga pendekatan ekonomi 
belum menjadi mainstream. Juga terdapat hal lainnya, bahwa 
dibalik gambut yang kering dan mudah terbakar, akibat 
kaburnya hak-hak atas tanah, sehingga tidak ada insentif 
untuk menanam investasi dalam jangka panjang. 

Bagaimana Pelaksanaanya di Lapangan 

Kegiatan di lapangan telah berjalan dengan program fisik, 
sosial maupun ekonomi. Dalam tataran implementasi terbagi 
secara cukup jelas antara kegiatan di luar dan di dalam 
konsesi. TRGD Sumsel, misalnya, cenderung tidak sefaham 
dengan pemberdayaan masyarakat ala BRG yang membentuk 
DPG. Sebaliknya BRG berlaku demikian, karena desa yang 
difasilitasi TRGD cenderung untuk kepentingan politis. 
Sebagian LSM di Riau, demikian pula, cenderung tidak setuju 
kegiatan BRG karena kriteria penetapan lokasi desa dianggap 
bermasalah. Juga tidak setuju dengan TRGD Riau karena tidak 
pernah melakukan dialog atau konsultasi publik. Dalam 
waktu yang sama, kelompok akademisi di Riau ada yang 
dapat menggunakan proses rewetting untuk pengembangan 
komoditi pertanian. Sementara itu dari pemegang izin baru 
sampai pada revisi RKU dan belum sampai melakukan 
pemulihan. 
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Tabel 5.1  Proses pembuatan dan kapasitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan gambut 

TAHAPAN 

KEBIJAKAN 

FAKTOR PENENTU PROSES KEBIJAKAN 

Diskursus/Narasi Kebijakan Politik/Kepentingan Aktor/Jaringan 

Pro Kons  Pro Kons 
Pembuatan 
kebijakan 

Gambut penyebab 
utama karhutla dan 
dianggap sebagai 
faktor penentu. 
Regulasi 
berlandaskan 
command & control, 
dilaksanakan 
melalui perubahan 
fungsi hutan dan 
RKU perusahaan.[1] 

Dapat dicegah 
melalui 
penggunaan 
teknologi 
tanpa harus 
mengubah 
fungsi hutan.[2] 

Desakan menghentikan kebakaran hutan dan lahan mendorong 
secara kuat konservasi lahan gambut (dengan pendekatan 
command & control). Orientasi kebijakan oleh pemerintah ini 
didasarkan pada asumsi tunggal persoalan “gambut yang basah” 
mencegah kebakaran tanpa memperhatikan hal lain, seperti 
rendahnya intensitas pengelolaan atau open akses. Swasta merasa 
dirugikan dengan hal itu. Kontroversi hingga saat ini, apa yang 
dilakukan oleh masyarakat. PS di lahan gambut masih dilarang 
kendati masyarakat bersedia melakukan syarat-syarat yang 
ditetapkan. 
Adanya judicial review Permen LHK ke Mahkamah Agung menjadi 
titik penting bagaimana pro-kontra tersebut sampai pada 
penggunaan instrumen legal. 

KLHK[3], 
BRG, LSM[4], 
Akademisi[5] 

Pengusaha, LSM 
(sama dengan 
LSM Kontra), 
Akademisi 
(Sama dengan 
akademisi 
Kontra) 

Kapasitas 
melaksanakan 
kebijakan 

Kapasitas utama 
yang digunakan 
yaitu kompetensi 
teknis. Semua 
pertimbangan 
kebijakan 
dilaksanakan 
berdasarkan 
perubsahan RKU 
perusahaan.[6]  

Mengharapkan 
adanya 
pertimbangan 
dari proses 
negosiasi 
terhadap 
instrumen 
yang 
digunakan.[7] 

Proses pelaksanaan kebijakan ini berada dalam bayang-bayang 
pelaksanaan kebijakan perizinan transaksional serta ketimpangan 
penguasaaan SDH. Pemerintah menjalankan prosedur perubahan 
RKU, swasta mempertanyakan fakta lapangan dan penetapan 
lindung gambut, LSM mempertanyakan tingginya penguasaan 
swasta atas SDH. 

KLHK, BRG, 
TRG, UPT, 
Pemda. 

KLHK, BRG, 
TRG, UPT, 
Pemda. 

Implementasi 
di lapangan 

Kinerja KLHK dan BRG, TRG, Pemda 
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 Pelaksanaan kebijakan Pemda lebih didorong karena 
adanya anggaran dari KLHK dan/atau BRG. Dalam 
pelaksanaan ini terdapat persoalan komunikasi antara BRG-
KLHK maupun BRG-TRGD/OPD seperti disebut sebelumnya. 
Keterpisahan sejak awal bahwa KLHK di dalam lokasi izin dan 
BRG di luar lokasi izin atau di luar kawasan hutan negara 
menjadikan pendekatan kesatuan ekosistem terlupakan. 
Pembahasan dengan pemegang izin lebih mengharapkan 
kerja nyata dengan dasar kondisi nyata di lapangan. Mereka 
umumnya bersikap negatif terhadap pendekatan 
administrasi yang sedang berjalan. Dapat dikendalikannya 
karhutla pada 2016 dan 2017, berbagai sumber menyebut itu 
akibat cuaca yang bersahabat dan tekanan Presiden kepada 
aparat keamanan agar memprioritaskan persoalan karhutla. 

Pelaksanaan kebijakan yang disertai oleh pro-kontra 
tersebut menjadi kurang efektif—terutama apabila diukur 
dari keberlanjutan jangka panjang, karena pelaksanaan 
kebijakan itu juga disertai hubungan antar lembaga yang 
kurang sinkron. Selain ditunjukkan di tingkat provinsi, 
persoalan itu juga terjadi di pusat, antara KLHK dan BRG. 
Disamping itu dalam pelaksanaan perizinan, termasuk yang 
menggunakan lahan gambut masih diliputi situasi state-
capture corruption dan pelaksanaan perizinan transaksional. 
Kajian oleh KPK (2018) mengenai sumbangan biaya Pilkada 
dan benturan kepentingan yang diakibatkannya, 
mengonfirmasi hal tersebut. Calon kepala daerah (cakada) 
cenderung sudah diikat janji-janji kepada donaturnya, 
sehingga tidak bisa melayani kepentingan masyarakat miskin 
sebagai subyek utama. Sejumlah 70,3% hingga 82,6% cakada 
mengaku menerima dana dari donatur dan 56,3% hingga 
71,3% cakada menyebut bahwa donatur akan minta balas 
jasa ketika mereka terpilih. Atas permintaan itu, 75,8% 
hingga 82,2% cakada menyanggupinya. 

Dari kajian itu diketahui pula motivasi donatur dari hasil 
wawancara terhadap 286 informan (2016) dan 150 informan 
(2017). Sejumlah 61,5% hingga 76,7% dari jumlah donatur 
umumnya bermaksud untuk mendapat keamanan dalam 
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menjalankan bisnis. Selain itu, 64,4% hingga 73,3% donatur 
ingin mendapat kemudahan tender dari proyek pemerintah 
daerah dan sejumlah 63,3% hingga 73,0% ingin mendapat 
kemudahan akses perizinan. Motivasi donatur lainnya yaitu 
kemudahan akses untuk mendapat jabatan di pemerintahan 
atau BUMD (60,1% hingga 56,0%) serta mendapat akses 
untuk ikut menentukan kebijakan atau peraturan daerah 
(43,7% hingga 49,3%). Praktik tersebut secara umum 
dikuatkan pula oleh hasil survei penilaian integritas (SPI) 
oleh KPK pada 2018. Indikator SPI adalah budaya organisasi, 
sistem anti korupsi, pengelolaan SDM dan anggaran daerah, 
yang dilakukan terhadap enam kementerian, 15 pemerintah 
provinsi dan 15 pemerintah kota. Hasilnya menunjukkan 
bahwa di 15 lembaga itu seluruhnya terdapat perantara 
dalam pelayanan publik dan 17% pegawai di lingkungan itu 
melihat bekerjanya perantara tersebut. 

Kebijakan perekonomian yang ditangkap (captured) 
tersebut terbukti terjebak di dalam lingkaran dimana upaya 
perbaikan kebijakan dan kelembagaan yang diperlukan 
biasanya gagal sejak dari niatnya. Keuntungan yang diperoleh 
pelaku-pelaku state capture bukan dari prestasi atau kondisi 
yang fair, tetapi kondisi yang memihak langkah-langkah 
mereka. Karena dapat menyebabkan kerugian negara, 
menguntungkan kelompok tertentu, serta biasa dilakukan 
melalui gratifikasi, suap atau peras, maka state capture 
digolongkan sebagai perbuatan korupsi. 

Demikian pula, instrumen pasar (ISPO, RSPO, S-PHPL, 
SVLK) yang diterapkan dalam pengelolaan sumberdaya lahan 
dan hutan seperti usaha perkebunan dan kehutanan, berjalan 
terbatas pada pemenuhan syarat-syarat administratif serta 
syarat-syarat dalam peraturan-perundangan. Padahal, 
substansi peraturan-perundangan itu sendiri belum sejalan 
dengan situasi di lapangan atau pelaksanaannya 
dimanipulasi, sehingga kepatuhan terhadapnya belum 
menjamin dicapainya tujuan kelestarian yang dimaksud.  

Dalam pelaksanaan di lapangan ini terlihat lemahnya 
pendekatan lanskap, yang semula BRG dianggap yang akan 
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memotori pendekatan ini. Karena unsur utama pengelolaan 
gambut ini yaitu manajemen air dan sharingnya terhadap 
semua pengguna di lapangan. Disamping itu, pengelolaan 
gambut sebagai ruang hidup masyarakat, juga tidak dapat 
dipisahkan dari program-program pemerintah lainnya, 
dalam hal ini seperti perhutanan sosial dan reforma agraria. 
Keberhasilan integrasi berbagai program pemerintah ini juga 
belum didapat informasinya. Dengan kata lain, belum terjadi 
integrasi kegiatan dari tingkat nasional hingga desa. Untuk 
praktek kerja di Sumatera Selatan dalam digambarkan pada 
Tabel 2 berikut. 

Tabel 2 Lembaga dalam elaksanaan pengelolaan Gambut di 
Sumatera Selatan 

Level Pelaksana Kebijakan 
Dasar 

Peraturan 
Dana 

Keterlibatan 
Aktor Lain 

Nasional BRG 
KLHK (retorasi dalam 
konsesi) 

PP No.1/2016 APBN 
Bantuan 
donor 

 

Sumsel TRG Daerah Sumsel 
(Mengorkestrasi 3 
dinas) 

SK. Gub. 
261/2016 
Perda 1/2018 
Pergub (on 
going) 

APBN Rp45 
M 
APBD pada 
KPA dinas-
dinas 

Via “Mitra 
Pembangunan” 
(ICRAF, WRI, 
Wetlands, 
Yayasan 
Belantara, Kelola 
Sendang, ZSL)  

OKI 1. Sementara ini 
masih Dinas terkait 
(LH, Pemdes, 
Camat).  

2. Belum terkoodinasi 
dengan baik dalam 
wadah TRG level 
kabupaten 

 APBD Kab Hutan Kita 
Institute 

Desa BRG: Fasdes 
TRG: desa binaan via 
koord. kades terpilih 

1. BRG: 
Penetapan 
KHG dan DPG  

2. TRG: desa 
binaan 
kerjasama 
dengan mitra 
perusahaan 

APBN (KPA 
BRG) 
APBN (KPA 
Prov) 
Dana Desa 
(peluang 
overlap 
antara dana 
pusat dan 
daerah serta 
sektoral) 

Kelembagaan 
lokal Lebak 
Lebung dan 
Lebak Purun 

 

Pada tingkat desa, yaitu di desa Menang Raya dan Desa 
Cinta Jaya di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan 
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Komiring Ilir, pelarangan pembakaran berdampak pada 
minimal tiga (3) hal, yaitu: a) perubahan musim tanam, b) 
ancaman hama tanaman, dan c) ancaman kegagalan hasil 
panen. Hambatan juga terjadi akibat pelaksanaan kegiatan 
yang didasarkan pada administrasi tidak sesuai dengan 
musim taman. Menurut kalender musim bulan Agustus, 
tanaman cabe pada masa-masa panen besar dan menuju 
bulan September mulai berkembang hama dan penyakit bagi 
tanaman cabe. Karena kegiatan disetujui dengan waktu yang 
mundur dan pencairan dana pun demikian, maka 
berimplikasi pada gagalnya panen cabe akibat 
berkembangnya hama dan penyakit tanaman. Contoh di atas 
juga berlaku untuk beberapa komoditas pertanian yang lain. 
Perbedaan narasi dan kepentingan antar aktor pada tingkat 
desa disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3 Narasi kebijakan restorasi gambut 

No Aktor Narasi dan Kepentingan 

1 Petani  Narasi: Pembukaan lahan dengan cara membakar dilakukan 
dalam skala kecil dan terkendali menurut pengetahuan lokal. 
Membakar bisa mentralkan keasaman lahan rawa gambut, 
meningkatkan kesuburan dan memberantas hama penyakit 
khususnya tikus. Larangan membakar lahan sangat merugikan 
masyarakat. 
 
Kepentingan: 
1. Larangan membuka lahan dengan membakar merugikan 

masyarakat. Belum ad acara yang lebih efisien, murah dan 
sekaligus mampu membunuh hama tikus selain dengan 
cara membakar. 

2. Pembukaan lahan dengan cara membakar telah dijalankan 
dalam kurun waktu yang lama. 

3. Kebakaran lahan gambut yang besar tidak terjadi di lahan 
masyarakat, tetapi dari perusahaan. Karena ada sawit dan 
perusahaan-perusahaan, sekarang beberapa jenis ikan 
sudah terbatas. 

4. Pemerintah menjanjikan akan dibangun (proyek) cetak 
sawah, sebagai sawah irigasi teknis untuk masyarakat. 
Sertipikat sudah dikumpulkan sejak tahun 2016 tetapi 
hingga sekarang belum ada perkembangan. 

2 TNI dan 
Kepolisian 

Narasi: Bahwa masyarakat telah melakukan pembakaran 
lahan. Pengetahuan yang minim tentang pengelolaan lahan 
gambut untuk pertanian menyebabkan masyarakat membakar 
untuk membuka lahan pertanian. Masyarakat perlu diberi 
pengetahuan/pendidikan melalui sosialisasi untuk tidak 
membakar lahan. 
 
Kepentingan: 
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No Aktor Narasi dan Kepentingan 

1. TNI/Polri akan mendukung pemerintah agar tidak terjadi 
karhutla. 

2. TNI/Polri menyiapkan pasukan untuk melakukan operasi 
dan mendampingi secara langsung di desa-desa pada 
proyek-proyek restorasi gambut, cetak sawah, pembuatan 
kanal dan pencegahan karhutla. 

3 Pemerintah 
daerah 

Narasi: Masyarakat hingga sekarang melakukan pembukaan 
lahan dengan cara membakar. Minimnya pengetahuan 
masyarakat dalam pembukaan lahan tanpa bakar, di samping 
itu rendahnya kapasitas SDM masyarakat. 
 
Kepentingan: 
1. Pemerintah melaksanakan proyek pencegahan karhutla 

rutin di musim kemarau. 
2. Pemerintah melaksanakan proyek cetak sawah sebagai 

solusi lahan pertanian irigasi teknis. 

Catatan Akhir 

Kebijakan restorasi gambut lahir ketika terdapat karhutla 
2015 beserta tekanan ekonomi politik global, keputusan 
nasional, maupun menguatnya politik desentralisasi. Dalam 
pelaksanaannya, kebijakan restorasi gambut menghadapi 
persoalan struktural pengelolaan sumberdaya alam yang 
telah akut, sehingga tidak sepenuhnya dapat mengandalkan 
perbaikan struktural tersebut dalam jangka pendek. Dalam 
situasi sepeti itu, kompetensi leadership untuk komunikasi, 
koordinasi, negosiasi secara vertikal-horizontal sangat 
menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan 
kegiatan. Integrasi dengan “kerja harian” birokrasi Pemda 
belum terjadi antara lain akibat sifat birokrasi terpisah untuk 
setiap unit kerja/tupoksi dan mengejar capaian administrasi 
serta pendekatan proyek satu tahun di desa. 

Lahirnya kebijakan restorasi gambut itu sendiri hasil dari 
kontestasi pengetahuan yang sesungguhnya mengalami 
volatilitas definisi dan penetapan kawasan lindung dan 
budidaya. Disamping itu, ada indikasi kuat bahwa 
keberlanjutannya ditentukan oleh perkembangan politik 
nasional maupun daerah.  
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DOMINASI PENDEKATAN ADMINISTRASI DAN “EMERGING POWER”. 

Sebelum terdapat BRG, seluruh hutan/lahan yang 
dialokasikan untuk pemanfaatan hasil hutan, kebun maupun 
bahan tambang, dilaksanakan secara parsial berdasarkan 
kepentingan sektor, dan secara umum tidak memperhatikan 
adanya hidrologi, dan bersama-sama dengan faktor lainnya, 
menentukan keterkaitan dan ketergantungan wilayah satu 
dengan lainnya. Kebijakan yang dijalankan sesudah era itu, 
terdapat penegasan memperhatikan fungsi hidrologis 
gambut. Namun demikian, persoalan yang sudah terjadi 
puluhan tahun sebelumnya itu, bukan hanya meninggalkan 
masalah-masalah fisik alokasi ruang di dalam di luar konsesi 
izin, tetapi juga meninggalkan cara pikir sektoral akut. Dalam 
regulasi juga senantiasa berdasarkan pendekatan secondary 
rules yang mengaturan prosedur kerja yang tidak senantiasa 
sejalan dengan kondisi di lapangan. 

Akibatnya, setelah 2015, pelaksanaan program dan 
kegiatan oleh semua lembaga pemerintah, masih 
menggunakan titik berat pendekatan administrasi yang 
mengutamakan kinerja input (serapan anggaran), sebaliknya 
output apalagi outcome yang dihasilkan belum menjadi tolok 
ukur utama. Fakta demikian itu kurang memberi insentif bagi 
lembaga-lembaga pemerintah untuk secara bersama-sama 
menghasilkan 3R yang berfungsi mewujudkan pengendalian 
kebakaran sekaligus manfaat sosial-ekonomi secara nyata di 
lapangan, tetapi lebih mengutamakan pelaksanaan tupoksi 
masing-masing serta pertanggungjawaban penggunaan 
anggarannya. Pada tingkat desa, perubahan waktu tanam 
yang mundur akibat terlambatnya dana cair, juga mengubah 
pola tanam normal yang biasanya dilaksanakan oleh petani. 
Situasi ini bahkan menjadi faktor penyebab kegagalan panen 
(misalnya cabe) akibat adanya hama. 

Berdasarkan fase koordinasi, pelaksanaan di lapangan 
baru mencapai tingkat koordinasi terendah, yaitu sudah 
terdapat beberapa organisasi melakukan komunikasi atau 
pertukaran data dengan organisasi lain. Namun, komunikasi 
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itu belum mencari dan memberi saran dalam proses 
penetapan kebijakan, menghindari posisi tidak koheren antar 
lembaga, mencari kesepakatan untuk membuat organisasi 
bekerja bersama mencapai tujuan. Apalagi, juga belum 
sampai menentukan strategi secara keseluruhan untuk 
menciptakan sistem yang sepenuhnya terpadu untuk 
menghasilkan outcome.  

Kenyataan demikian itu, terhadap persoalan karhutla, 
dapat dikendalikan justru melalui pendekatan paksaan, yakni 
penggunaan peran TNI/Polri untuk mengendalikan 
kebakaran sampai di tingkat desa. Kenyataan seperti itu 
menunjukkan bahwa, pelaksanaan program yang 
dikoordinasikan BRG pada kondisi dominasi pendekatan 
administrasi, akan senantiasa mendapat tantangan apabila 
tidak disertai “tambahan power”. Dalam hal ini, pelaksanaan 
misi BRG dapat dikuatkan, misalnya, melalui GNPSDA-KPK. 

KEBERLANJUTAN PERILAKU 

Sifat pendekatan paksaan biasanya hanya efektif untuk 
jangka pendek. Sebaliknya, keberhasilan membangun 
manajemen air di beberapa desa yang kemudian 
mendatangkan aliran air terkendali untuk pertanian, terbukti 
meningkatkan produksi pertanian, atau di perusahaan 
swasta yang melakukan hal yang sama akan bertahan lama, 
karena upaya untuk kepentingan bersama itu juga 
menghasilkan manfaat bagi masing-masing. Dengan kata lain, 
keberlanjutan perilaku terjadi karena kemauan masing-
masing dan bukan dipaksa dari luar. Hal demikian itu hanya 
dapat diwujudkan apabila tolok ukur pembangunan mengacu 
pada perwujudan outcome bukan hanya administrasi. 
Outcome itu berupa perbaikan fungsi ekonomi dan 
lingkungan yang langsung dapat dirasakan masyarakat. 

Oleh karena itu persoalan keberlanjutan perilaku untuk 
terus-menerus menerima dan menjalankan restorasi gambut 
bukanlah sekedar persoalan transfer program, dalam hal ini 
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dari BRG sebagai inisiatornya kepada berbagai pihak di 
daerah sampai ke tingkat desa, tetapi sangat terkait erat pada 
substansi kebijakan apakah berbobot pada administrasi, 
secondary rules, atau kearah outcome. Untuk pelaksanaan saat 
ini, secara umum, masih berbobot administrasi itu. 

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN 

Komunikasi adalah awal pelaksanaan koordinasi untuk 
mewujudkan sinergi mencapai tujuan. Diketahui bahwa sejak 
awal pelaksanaan program 3 R ini, masing-masing pihak 
sudah memosisikan sesuai kepentingan masing-masing, baik 
atas dasar struktural/tupoksi atau administrasi maupun 
kepentingan lainnya, termasuk kepentingan politik. Selain 
persoalan struktural di atas, kompetensi leadership untuk 
mampu melakukan komunikasi pembangunan nampak 
punya peran sangat penting. Persoalan yang dihadapi dalam 
komunikasi ini sejak di pusat hingga di tingkat desa. BRG 
misalnya, dianggap “melanggar” Perpres No.1/2016, karena 
dalam Perpres itu BRG harus senantiasa berkoordinasi dan 
melaporkan hasil kegiatannya kepada Presiden melalui 
kementerian terkait dan KSP. Pengembangan jaringan kerja 
yang dapat melampaui formalitas hubungan antar lembaga 
sangat diperlukan untuk mengatasi hal ini. Secara internal 
BRG dapat mendayagunakan sumberdaya dan ahli-hali yang 
dipunyai, bukan hanya sebatas pemanfaatan pengetahuan 
tetapi juga mengembangkan komunikasi untuk menerobos 
kebuntuan koordinasi serta informasi balik apabila terdapat 
kelemahan dalam tubuh BRG.  

MENGEMBANGKAN “CHAMPION” 

Dengan adanya kompleksitas yang dihadapi, terutama di 
lapangan, selain pelaksanaan kegiatan 3R, perlu pula sejalan 
dengan itu, memastikan terdapat person-person yang 
mampu menjalankan misi BRG. Hal demikian ini dapat 
dilakukan hanya apabila terdapat “social dan political 
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mapping” di lokasi-lokasi sasaran, kemudian hasil itu 
digunakan sebagai dasar penetapan aktor-aktor utama yang 
terlibat. Pengalaman di berbagai tempat, strategi ini lebih 
dapat menjamin keberlanjutan program dengan capaian-
capaiannya, karena secara langsung maupun tidak langsung, 
keberadaan “champion” melembagakan misi ke dalam 
masyarakat yang dijangkaunya. 

 

CATATAN KAKI 

[1] Dari hasil review peraturan-perundangan serta 
mengikuti pelaksanaannya pada lingkup perubahan 
RKU. 

[2]  Kunjungan ke perusahaan HTI di Kalimantan Barat, PT 
Mayangkara Tanaman Industri, April 2018. 

[3]  Terfragmentasi pro dan kons, walaupun pada akhirnya 
menjalankan perintah untuk pro kebijakan pemerintah.  

[4]  Gerakan konservasi gambut berbaur dengan gerakan 
mendukung pernyataan bahwa pengusaha menjadi 
biang terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ditambah 
sentimen adanya penguasaan SDA yang berlebihan oleh 
perusahaan besar. 

[5]  Akademisi terpecah pro dan kons. Jaringan kerja 
menentukan hal ini. Kelompok yang dekat dengan 
pengusaha, termasuk akibat dari almamater yang sama, 
cenderung membela pengusaha. Kelompok yang 
berasosiasi dengan LSM pro kerakyatan cenderung 
mendukung kebijakan konservasi gambut.  

[6]  Sejalan dengan narasi command and control. 

[7]  Direktur perusahaan yang menjadi pengurus APHI. 
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Pendahuluan 

Titik krusial hadirnya kebijakan pengelolaan lahan gambut 
dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada tahun 
2015. Karhutla ini telah menghanguskan lahan seluas 
2.089.911 ha. Dari luasan tersebut sebesar 618.574 ha 
Karhutla atau sekitar 33% terjadi di ekosistem gambut 
meliputi Pulau Sumatera (267.974 ha), Kalimantan (319.386 
ha) dan Papua (31.214 ha) (BNPB 2015). Lahan gambut 
merupakan ekosistem yang  rentan (fragile) dengan tingkat 
kedalaman bervariasi mulai dari 25 cm hingga lebih dari 15 
meter.  Ekosistem gambut memiliki kekayaan flora dan fauna 
yang khas dengan nilai ekonomi tinggi.  Lahan gambut 
bersifat irreversible drying, sangat miskin kandungan hara 
mineral, subsidensi, memiliki derajat keasaman dan 
kandungan bahan organik tinggi, nilai KTK (Kapasitas Tukar 
Kation) tinggi, dan nilai Kejenuhan Basa (KB) rendah.  Hal-hal 
tersebut mengakibatkan lahan gambut bersifat mudah 
terbakar.  

Ditengarai pemanfaatan gambut tidak menggunakan 
manajemen tata air sehingga menjadi penyebab utama 
terjadinya Karhutla. Hal lain yang mengakibatkan kerumitan 
pengelolaan lahan gambut adalah masalah tata guna lahan, 
utamanya disebabkan oleh ketidakjelasan sistem tenurial 
menyebabkan lahan gambut seolah menjadi open access. 
Sehingga tragedy of the common dalam pengelolaan lahan 
gambut tak dapat dihindarkan. 

Pelaksanaan kebijakan restorasi lahan gambut melalui PP 
No.57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut dengan menetapkan Kawasan Lindung 
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Gambut (KLG) dianggap tepat, agar lahan gambut yang telah 
dan berpotensi akan terbakar dapat direstorasi. Namun disisi 
lain juga terdapat UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membolehkan 
masyarakat adat melakukan pembakaran terkendali dengan 
syarat tertentu. Polemik kebijakan tentang moratorium 
gambut mendorong terjadinya pro-kontra antara aktor 
pendukung konservasi ekosistem gambut dengan aktor-aktor 
yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, produktivitas 
lahan gambut, dan soal livelihood masyarakat adat.   

Kebijakan pengelolaan gambut mengamanatkan agar 
perusahaan hutan tanaman industri dan perkebunan harus 
dikurangi lahan usahanya sebagai konsekuensi adanya KLG. 
Di daerah-daerah juga terdapat Peraturan Daerah atau SK 
Bupati yang melarang pembakaran total oleh masyarakat 
lokal/adat. Lebih jauh, contoh kasus yang terjadi oleh 
perusahaan RAPP. Kelompok usaha RAPP menggugat 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke PTUN 
atau kebijakannya yang mengharuskan semua perusahaan 
yang di dalamnya terdapat KLG merevisi rencana kerjanya. 
Sementara ada juga perusahaan seperti PT. Mayangkara 
Tanaman Industri di Kalimantan Barat, yang dapat 
menggunakan teknologi pengendalian tata air lahan gambut 
di konsesinya sehingga terbebas dari kebakaran. Di satu sisi 
masyarakat adat/lokal yang tetap melakukan pembakaran 
untuk penyiapan lahan pertanian menganggap bahwa dengan 
membakar itu terjadi peningkatan kesuburan tanah. 
Sementara anggapan ini tidak dibenarkan oleh ilmuwan yang 
menguasai ilmu-ilmu tanah. 

Pelaksanaan kebijakan yang disertai oleh pro-kontra 
tersebut dapat menjadi tidak efektif, apalagi jika pelaksanaan 
kebijakan itu masih diliputi situasi transaksional (KPK 2013; 
2015; 2018). Adanya penerapan land swap yaitu lahan 
pengganti bagi perusahaan yang luas KLG lebih dari 40% juga 
dianggap akan mendatangkan konflik baru. Hal lainnya, 
dalam pembuatan kebijakan pada umumnya, sebagian besar 
pembuat kebijakan cenderung fokus memperhatikan solusi-
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solusi masalah, tetapi jarang memperhatikan asumsi-asumsi 
yang mendasarinya. Misalnya, mencegah kebakaran dengan 
cara membasahi gambut yang kering adalah solusi logis yang 
harus dilakukan. Asumsinya upaya itu murah. Juga terdapat 
hal lainnya, bahwa dibalik gambut yang kering dan mudah 
terbakar, akibat kaburnya hak-hak atas tanah sehingga tidak 
ada insentif untuk menanam investasi dalam jangka panjang. 

Persoalan kebakaran itu sendiri, bila dilihat dari akar 
masalahnya, yaitu rendahnya kepedulian terhadap rusaknya 
hutan/lahan serta ketidak-pedulian terhadap terganggunya 
publik akibat asap, mempunyai alasan yang berbeda. 
“Ketidak-pedulian” yang didasarkan akibat motif ekonomi 
(rationalism) dapat disebabkan oleh lemahnya hak atas 
hutan/lahan, konflik penggunaan dan pemanfaatan 
lahan/hutan, serta rendahnya intensitas pengelolaan 
sehingga secara de facto seperti sumberdaya alam yang 
mengalami open access.  

Sementara itu, kebijakan yang ada belum melihat alasan-
alasan ini sebagai dasar pembuatan kebijakan. Misalnya ada 
anggapan bahwa ketika lahan gambut tidak boleh 
diusahakan, dan dipulihkan kondisinya, maka kebakaran 
tidak terjadi. Padahal, perusahaan atau masyarakat yang 
berhenti memanfaatkan sumberdaya lahan dan melakukan 
pemulihan untuk kepentingan umum, akan cenderung tidak 
mempedulikan lahan itu atau tidak melindunginya, karena 
tidak ada lagi “hak miliknya” di areal itu. 

Rumusan Masalah 

Mempertimbangkan masalah-masalah terkait dengan 
ekosistem gambut tersebut pasca tragedi karhutla 2015, 
Presiden Republik Indonesia melalui Perpres No.1/2016 
tentang Badan Restorasi Gambut (BRG) membentuk suatu 
organisasi yang diharapkan mampu melaksanakan fungsi 
koordinasi dalam orkestrasi pelaksanaan restorasi gambut. 
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Hanya saja ditengah kompleksitas masalah ekosistem gambut 
yang multi-level (lokal-nasional bahkan global), multi-aktor 
(negara, swasta, dan masyarakat), dan multi-dimensi (sosio-
budaya, ekologi, dan ekonomi) tersebut memberi tantangan 
tersendiri bagi kerangka besar kebijakan nasional-lokal 
dalam pelaksanaan restorasi gambut.  

Penelitian ini menjadi penting untuk memotret konteks di 
belakang teks kebijakan terkait restorasi gambut, termasuk 
melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dalam 
konteks rule in for dan rule in use (apa yang sebenarnya 
terjadi dan diterapkan di lapangan). Sehingga mampu 
memberikan pemahaman atas gap antara kebijakan dan 
implementasinya di lapangan. Sehingga pertanyaan 
penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana narasi kebijakan dan diskursus  nasional-
lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 
ekosistem gambut? 

2. Bagaimana persepsi, sikap, dan pandangan para aktor 
terhadap implementasi kebijakan perlindungan dan 
pengelolaan ekosistem gambut? 

3. Sejauhmana gap antara kebijakan dan implementasi 
nasional hingga tingkat tapak terkait perlindungan dan 
pengelolaan ekosistem gambut? 

Tujuan Penelitian 

Atas dasar kenyataan-kenyataan di atas, kajian ini 
dimaksudkan untuk memperoleh rekomendasi penguatan 
kebijakan pengelolaan gambut baik ditunjau dari isi 
kebijakan maupun implementasinya di tingkat tapak. 
Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kebijakan yang bersumber dari peraturan-
perundangan, baik di tingkat pusat maupun daerah; 
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2. Mengidentifikasi aktor (para pihak) dan kepentingannya 
terkait kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut di tingkat nasional hingga lokal; 

3. Memetakan persepsi, sikap, dan pandangan para aktor 
(para pihak) terhadap implementasi kebijakan 
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;  

4. Mengkaji respon masyarakat lokal atas implementasi 
kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 
Gambut di tingkat tapak; 

5. Menganalisis gap antara kebijakan dan implementasi di 
tingkat tapak terkait Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut; dan 

 

Mengonseptualisasikan model kebijakan untuk penguatan 
kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. 
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Pendekatan dan Metode Penelitian 

Ekologi Politik Gambut 

Perspektif Ekologi Politik menengarai bahwa krisis 
ekosistem tidaklah bersifat teknis belaka, tapi berupa 
politicized environment yang melibatkan relasi kuasa aktor-
aktor yang berkepentingan atas pemanfaatan dan 
pengelolaan sumber daya alam (Bryant dan Bailey 2000). 
Selain itu secara kritis perspektif Ekologi Politik berusaha 
melakukan pembongkaran terhadap diskursus pengetahuan 
dan ekonomi-politik yang bekerja di belakang aktor-aktor 
tersebut (Forsyth 2003). Debat klasik biner memposisikan 
gambut dalam dua kutub kepentingan dominan, yaitu 
dimanfaatkan untuk kepentingan usaha/kebutuhan 
masyarakat dan di sisi lain adalah untuk kepentingan 
konservasi. Akhirnya gambut didefinisikan menjadi dua 
tipologi, yaitu gambut yang dilindungi dan gambut yang dapat 
dijadikan untuk kegiatan budidaya. 

Lebih dalam lagi Kartodihardjo (2017a) menjelaskan 
bahwa di balik kerusakan ekosistem adalah adanya suatu 
krisis berpikir dan bertindak dari pengambil kebijakan yang 
salah dalam menentukan masalah. Sehingga perlu melihat 
bagaimana narasi kebijakan yang bekerja, kontestasi aktor 
dan jaringannya, serta diskursus pengetahuan yang bekerja 
di belakangnya (Kartodihardjo 2017b). 
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Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah analisis kebijakan dan 
aktor yang terkait dengan penguatan perlindungan dan 
pengelolaan lahan gambut. Analisis kebijakan yang dimaksud 
bukan sekedar menganalisis isi peraturan perundang-
undangan, melainkan diskursus pengetahuan dan ekonomi-
politik macam apa yang berkembang di balik kebijakan itu 
(lihat Gambar 2.1). Selanjutnya analisis aktor dilakukan 
dengan memetakan dan mamahami kontestasi aktor yang 
terjadi dalam arena kebijakan perlindungan dan pengelolaan 
lahan gambut. Analisisi aktor diarahkan pada sejauhmana 
aktor memiliki pengetahuan dan aktif dalam perdebatan 
kebijakan tentang pengelolaan dan perlindungan gambut. 
Melalui cara ini maka penelitian ini paling tidak dapat 
mengetahui bagaimana suatu aktor terlibat dalam sirkuit 
perdebatan tentang kebijakan pengelolaan dan perlindungan 
gambut. Secara lebih rinci cara memetakan aktor dapat 
dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.1  Kerangka Konseptual Penelitian 
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Berdasarkan Gambar 2.2 di bawah, paling tidak terdapat 
empat jenis aktor yaitu aktor kunci (strategis), pemain 
figuran, pengembang jejaring, dan aktor tidak penting. 
Penelitian ini berusaha menemukan dan memetakan aktor 
tersebut sembari memeriksa apa motif dan kepentingannya. 
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.  

Metode penelitian ini adalah kualitatif dimana 
pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara 
mendalam, focus group discussion, dan panel ahli. Selain itu, 
penelitian ini juga melakukan kerja lapang (fieldwork) guna 
memahami konteks di balik teks kebijakan. Melalui kerja 
lapang ini peneliti mampu melakukan observasi lapang untuk 
melihat dan menganalisa bagaimana narasi kebijakan itu 
bekerja di tingkat tapak. Sedangkan data sekunder dilakukan 
dengan desk study dengan menggunakan analisis isi 
kebijakan, analisis konten media, analisis wacana, serta 
analisis aktor dan pengaruhnya. Secara ringkas hubungan 
antara kebutuhan data, sumber data, dan metode dapat 
dijelaskan pada Tabel 2.1. 

 

Gambar 2.2  Klasifikasi Aktor 
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Tabel 2.1  Matrik sumber data dan metoda penggalian 
No Kebutuhan Data Sumber Data Metode 
1 Analisis kebijakan 

Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem 
Gambut 

Berbagai peraturan-
perundangan yang 
diterbitkan oleh 
pemerintah pusat dan 
daerah daerah 

Analisis isi kebijakan 
(konteks, motif dan 
karakter) 

2 Analisis aktor (para pihak) 
dan kepentingannya 
terkait kebijakan 
Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem 
Gambut di tingkat nasional 
hingga lokal 

1. Informan kunci 
(pemerintah, swasta, 
akademisi, CSO, dan 
masyarakat lokal). 

2. Berita dan narasi 
yang berkembang di 
berbagai media 
(internet, media 
sosial, cetak, dll) 

3. Dokumen-dokumen 
hasil penelitian, 
seminar, lokakarya, 
putusan pengadilan, 
pidato, dan lainnya. 

Analisis Aktor (para 
pihak/stakeholders) 
Fokus Grup Diskusi 
Panel Ahli  

3 Pemetaan persepsi, sikap 
dan pandangan para aktor 
terhadap implementasi 
kebijakan Perlindungan 
dan Pengelolaan Ekosistem 
Gambut 

Analisis konten 
media 
Analisis wacana 
Fokus Grup Diskusi 
Panel ahli  

4 Respon masyarakat lokal 
atas implementasi 
kebijakan Perlindungan 
dan Pengelolaan Ekosistem 
Gambut di tingkat tapak 

Wawancara mendalam 
terhadap informan kunci 
di tingkat lokal 
Kuesioner terstruktur  

Wawancara 
mendalam 
Observasi lapangan 
Fokus Grup Diskusi 

5 Analisis gap antara 
kebijakan dan 
implementasi di tingkat 
tapak terkait Perlindungan 
dan Pengelolaan Ekosistem 
Gambut 

1. Data primer hasil 
analisis isi kebijakan 

2. Data primer hasil 
analisis wacana 

3. Data primer hasil 
observasi dan survey 
lapangan 

Desk study 
Fokus Grup Diskusi 
Panel Ahli 

LOKASI PENELITIAN 

Lokus penelitian ini adalah arena kebijakan dan kontestasi 
aktor dari berbagai level (mulai dari nasional hingga lokal). 
Dari situ kemudian akan ditemukan gap antara kebijakan dan 
implementasi di tingkat tapak. Artinya penelitian ini lebih 
fokus pada strategi follow the actor dan follow the issues. 
Sehingga batas-batas an sich administrasi wilayah menjadi 
relatif cair. 
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Gambar 2.3  Lokasi penelitian 

Sisi lain, guna memahami konteks di belakang teks 
kebijakan, maka penelitian ini juga akan melakukan kerja 
lapang (fieldwork) untuk memahami realitas the everyday 
state formation (formasi negara sehari-hari) kebijakan yang 
bekerja di tingkat tapak. Sebab meskipun di level nasional 
sudah diundangkan kebijakan nasional namun belum tentu 
harmoni dan seragam sampai pada pelaksanaannya di tingkat 
tapak. Gap inilah yang kemudian menarik untuk dikaji dan 
dicari jalan keluarnya. Argumen penentuan lokasi adalah 
sesuai dengan lokasi kerja yang menjadi target dari Badan 
Restorasi Gambut, yaitu Kawasan Hidrologi Gambut (KHG), 
yaitu 1) Kalimantan Barat terdapat i) Desa Anjungan Dalam, 
Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, ii) Desa Sungai 
Risau, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. 
Kedua desa tersebut berada pada KHG Sungai Landak-Sungai 
Mempawah. 2) Desa Rimba Panjang, Kecamatan Tambang, 
Kabupaten Kampar pada KHG Tapung Kiri-Sungai Kiyap. Dan 
3) Desa Menang Raya dan Desa Cinta Jaya pada KHG Sungai 
Burnai-Sungai Bumbung. 
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3 

Kebijakan dan Tata Kelola Gambut 

KONTEKS NASIONAL 

Peraturan Perundangan 

NORMA PENGATURAN 

Pengelolaan lahan gambut secara normatif semestinya 
mengikuti suatu kerangka pemikiran tertentu dengan tujuan, 
baik kepentingan individu maupun kepentingan bersama, 
dapat diwujudkan. Sejauh ini kepentingan individu secara 
umum diletakkan pada pemanfaatan tanah sebagai bagian 
dari komponen produksi, sehingga tujuan yang ingin dicapai 
yaitu bagaimana memanfaatkan tanah itu seefisien dan 
seproduktif mungkin, agar hasil-hasil yang diperoleh harus 
melampuai biaya yang dikeluarkan. Adapun kepentingan 
bersama yaitu dapat diwujudkannya manfaat tanah, bukan 
hanya manfaat perorangan, tetapi juga dapat dihindarinya 
dampak negatif −kebakaran, kekeringan, dan lain-lain− 
ketika fungsi tanah gambut itu rusak dan/atau tercemar.  

Sebagaimana dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) 
pada umumnya, dari sisi kepentingan aktor-aktor yang 
tercakup dalam pengelolaan itu −pelaku pemanfaat dan 
pelaku yang terkena dampak− cenderung punya kepentingan 
berlawanan atau trade off (Kartodihardjo dan Jhamtani 
2006). Hal itu akibat dari sifat atau karakteristik lahan 
gambut itu sendiri apabila cara pengelolaan oleh perorangan 
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-yang cenderung dilakukan semaksimal mungkin untuk 
mendapat manfaat bagi dirinya sendiri −dengan cara 
mengubah fungsi lahan gambut maka akan menghasilkan 
dampak negatif bagi orang lain. Dengan kata lain, secara 
ringkas dapat disebut bahwa pengelolaan lahan gambut bagi 
kepentingan perorangan cenderung trade off terhadap 
kepentingan publik. 

Pendekatan ekonomi menyebut fenomena seperti itu 
sebagai eksternalitas negatif, dengan solusi yang ditawarkan 
misalnya berupa pajak lingkungan. Prinsip yang diterapkan 
bahwa setiap orang yang akan mengkonversi lahan gambut 
dengan luas tertentu, misalnya satu ha, akan dipungut pajak 
dengan besaran tertentu untuk mengkompensasi dampak 
negatif yang dihasilkannya. Dengan asumsi, dengan adanya 
satuan luas atau produksi yang dikenai pajak, akan 
berpengaruh terhadap jumlah atau kualitas pengelolaan yang 
dilaksanakan. Dengan kata lain, pajak dapat mempengaruhi 
perilaku perorangan sehingga dapat memenuhi kepentingan 
orang banyak (Kartodihardjo 2008).  

 

Gambar 3.1 Kronik regulasi lahan gambut 

Cara lain yang lebih populer yaitu pendekatan hukum yang 
seringkali disebut sebagai pendekatan command and control. 
Pendekatan ini mengandalkan berjalannya pengawasan, 
karena masuk ke dalam proses pelaksanaan pengelolaan. 
Segala sesuatu yang menyebabkan dampak negatif bagi 
publik dilarang yang disertai ancaman hukuman administrasi 
atau pidana. Dengan asumsi kondisi di lapangan seperti apa 
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yang dibayangkan dalam penyusunan kebijakan jenis ini, dan 
pengawasan dapat berjalan secara efektif. Dalam prakteknya, 
pilihan peraturan apapun, akan dapat berjalan apabila 
terdapat informasi atau informasi mudah didapat untuk 
melakukan kontrol terhadap pelaksanaan peraturan itu 
(Kartodihardjo 2006a). Di sisi lain, para petugas kontrol juga 
tidak mudah disuap atau terjadi konflik kepentingan. Ini 
berarti bahwa dalam pengaturan ini terdapat syarat utama 
yaitu adanya dukungan tata-kelola yang bersih. Mengingat 
kapasitas pemerintah sebagai regulator selalu terbatas relatif 
terhadap banyaknya atau luasnya cakupan yang diawasi, 
maka dukungan keterbukaan informasi bagi publik yang 
dapat menggerakkan publik untuk ikut mengawasi jalannya 
peraturan, akan sangat menentukan efektifitas peraturan itu. 

MINDSET PENGATURAN 

Secara umum terdapat tidak aliran pengaturan, khususnya 
bagi kebijakan publik, yaitu berdasarkan mekanisme pasar, 
berdasarkan kekuasaan negara, dan berdasarkan 
kesepakatan warga. Dalam hal pengaturan lahan gambut, 
setiap Kementerian/Lembaga juga mempunyai kerangka 
pemikiran sendiri, sesuai karakteristik subyek dan obyek 
yang diatur (Kartodihardjo dan Jhamtani 2006). Kementerian 
Pertanian, misalnya, sudah biasa untuk tidak melakukan 
intervensi terhadap cara pengelolaan komoditi pertanian dan 
perkebunan bagi usaha-usaha besar maupun masyarakat. 
Tidak demikian halnya dengan Kementerian Kehutanan 
(KLHK sekarang) yang cenderung mengatur sampai pada 
pedoman kegiatan dalam pengelolaan hutan (Kartodihardjo 
2009). 

Secara umum pelaku kehutanan dan penentu kebijakan 
kehutanan, misalnya, memandang bahwa sistem pengelolaan 
hutan atau sistem silvikultur menjadi bagian penting dari 
pelaksanaan usaha kehutanan, baik dalam pengelolaan hutan 
alam maupun hutan tanaman (Gluck 1982; Kartodihardjo 
2009). Pandangan tersebut didasarkan adanya suatu 
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kenyataan bahwa sistem silvikultur menentukan bagaimana 
hutan alam akan ditebang atau hutan tanaman akan 
diwujudkan dalam pengelolaan hutan, dengan 
memperhatikan teknik-teknik yang diatur dalam sistem 
silvikultur tersebut (Kartodihardjo et al 2006). Di lapangan, 
berdasarkan peraturan perundangan, sistem silvikultur 
menjadi pedoman dasar bagaimana produksi dan rehabilitasi 
hutan dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara kayu 
yang ditebang dengan kayu yang tumbuh (Kartodihardjo 
2009). 

REAKSI PEMEGANG IJIN 

Pemilihan jenis midset pengaturan tersebut, semestinya 
ditentukan oleh seberapa jauh efektivitas manfaatnya di 
lapangan. Namun dalam kenyataannya hal demikian itu tidak 
terjadi. Untuk kebijakan kehutanan, misalnya, penelitian yang 
telah dilakukan 20 tahun lalu[1] menunjukkan hampir semua 
“paksaan” pemerintah melalui sistem command and control, 
tidak berjalan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
pada saat pemerintah menentukan sistem pengelolaan hutan 
melalui sistem silvikultur yang membawa implikasi 
menentukan struktur finansial dan pendapatan perusahaan, 
secara umum keduanya tidak diikuti oleh pemegang ijin. Hal 
ini menunjukkan bahwa penerapan midset command and 
control harus menjadi perhatian atas asumsi-asumsi yang 
tidak berjalan. 

Telaah Regulasi Lahan Gambut 

KAIDAH HUKUM 

Dasar pemikiran untuk mengatur sesuatu yang dituangkan 
dalam peraturan-perundangan sangat penting untuk 
ditelaah. Dasar pemikiran yang sangat kuat yang digunakan 
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selama ini bertumpu hanya pada kebenaran teknis 
(Kartodihardjo et al 2004). Dalam hal ini apabila sistem 
pengelolaan hutan/lahan tertentu dianggap benar secara 
teknis di lapangan, maka kebenaran teknis tersebut langsung 
digunakan sebagai dasar u ntuk mengatur. Dengan suatu 
perintah berdasarkan peraturan-perundangan, pemegang 
ijin harus melaksanakannya. Kombinasi antara kebenaran 
teknis dan hukum sebagai sumber kebenaran telah 
melingkupi kehidupan pengelolaan bahkan pada dunia 
kehutanan secara luas (DKN 2008).  

Akibat dari dasar pemikiran tersebut, setiap adanya 
peraturan yang tidak berjalan hampir selalu dijawab dengan 
kurangnya pengawasan. Apabila nalar ini diikuti, maka setiap 
ada peraturan pembuat peraturan sekaligus harus 
memikirkan bagaimana efektifitas kelembagaan untuk 
mengawasi jalannya peraturan tersebut. Berarti ada hal lain 
diluar lingkup peraturan itu sendiri yang sangat berpengaruh 
terhadap upaya pengawasan, yang justru menjadi pertanyaan 
besar, karena aspek kelembagaan –dalam hal ini menyangkut 
masalah hak atas sumber daya hutan, kontrak dan biaya 
transaksi– menjadi salah satu aspek yang dalam 40 tahun 
terakhir hampir tidak berubah (Kartodihardjo et al 2016).  

Dunn (2000) menyatakan bahwa disamping kebenaran 
teknis dan hukum, terdapat kebenaran ekonomi dan 
kebenaran sosial. Kegiatan yang benar secara hukum dan 
benar secara teknis belum tentu menjadi pilihan apabila 
secara ekonomi tidak layak. Demikian pula kegiatan yang 
layak secara ekonomi dan dibenarkan secara hukum dan 
teknis belum tentu dipilih, ketika tidak diterima secara sosial 
(Kartodihardjo 2017b). Dengan demikian, terhadap 
peraturan-perundangan yang tidak mempunyai kandungan 
keempat kebenaran di atas–atau disebut oleh Dunn sebagai 
kebenaran substantif –peraturan-perundangan tersebut 
bersifat intimidatif atau ancaman terhadap kenyataan 
dilapangan yang valid secara ekonomi maupun sosial. Ia 
menjadi hukum yang benar namun tidak mendapat legitimasi 
secara ekonomi maupun sosial (Kartodihardjo 2016).[2] Ia 
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bukan hanya merugikan pihak yang diatur melainkan juga 
pihak yang mengatur. Kedua pihak tersebut berada dalam 
suatu jebakan peraturan (policy trap). Salah apabila tidak 
menjalankan peraturan, tetapi peraturan itu sendiri memang 
tidak dapat dijalankan. 

Berkaitan dengan ide Willaim N Dunn mengenai cakupan 
kebenaran di atas, Suharyono (2008) dalam analisis 
referensinya mengenai norma hukum mengemukakan bahwa 
kaidah hukum mengandung isi pengertian/intensi dan 
lingkup pengertian/ekstensi. Isi kaidah (norminhoud) adalah 
keseluruhan ciri unsur-unsur yang mewujudkan kaidah itu. 
Lingkup kaidah (normomvang) adalah wilayah penerapan 
(toepassingsgebied) kaidah yang bersangkutan. Kaidah 
hukum dapat berupa “perintah” bagi setiap orang (umum) 
sebagai dasar penguat bagi pemerintah untuk menegakkan 
hukum.  

Kadangkala kaidah hukum lebih dari perintah karena yang 
diberi perintah mengharapkan, di samping taat atas perintah, 
juga mengemban kewajiban terhadap orang lain yang terlibat 
dalam hubungan sosial. Dari hal inilah dapat dinyatakan 
bahwa kaidah hukum adalah kaidah sosial yang 
mengarahkan perbuatan mereka yang menjadi warga 
masyarakat tempat kaidah hukum berlaku. Glastra van Loon 
dalam Suharyono (2008) menambahkan bahwa aturan-
aturan hukum mengatur hubungan-hubungan pergaulan 
masyarakat dan bagaimana antar mereka berperilaku. Kaidah 
hukum timbul dari kesadaran hukum para warganya.  

Di pihak lain, Herbert Hart yang dikutib Suharyono (2008) 
mengatakan bahwa kepatuhan terhadap kaidah hukum lebih 
banyak paksaan daripada kepatuhan itu sendiri. Jadi, orang 
patuh semata-mata karena ia dipaksa untuk itu. Hart 
mengajarkan bahwa tidak semua kaidah hukum terdiri atas 
aturan perilaku sosial, tetapi ada jenis kaidah lain yang 
berkaitan dengan perilaku sosial warga masyarakat hukum, 
misalnya kaidah prosedur, kaidah kewenangan, kaidah 
peralihan, dan kaidah pengakuan. Hal yang terakhir itu 
disebut sebagai jenis meta-kaidah. Kaidah perilaku 
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diistilahkan sebagai primary rules, sedangkan untuk meta 
kaidah diistilahkan sebagai secondary rules. Maka dengan 
mudah dapat dikatakan bahwa jenis peraturan-perundangan 
kehutanan saat ini lebih banyak sebagai secondary rules. 

MINDSET REGULASI LAHAN GAMBUT 

Regulasi yang ditelaah dibatasi hanya pada peraturan 
setingkat peraturan pemerintah, walaupun terdapat satu 
peraturan menteri yang dianggap signifikan memberi 
gambaran mindset regulasi lahan gambut (lihat Tabel 3.1). 

Secara umum temuan dari telaah regulasi ini adalah 
sebagai berikut: 

 

1. Regulasi ini bersifat command and control dengan kaidah 
hukum berupa secondary rule yang sangat dominan. Hal 
ini berarti memerlukan prasyarat atas efektivitas 
pelaksanaannya, misalnya terkait informasi lapangan 
dan kecukupan kapasitas pengawasannya. Asumsi atas 
regulasi seperti ini bahwa kondis di lapangan sesuai 
dengan apa yang digambarkan dalam pendekatan atau 
pemikiran yang digunakan; 

2. Dalam regulasi ini tidak terdapat suatu proses 
penyelesaian masalah seandainya kondisi di lapangan 
tidak sesuai atau tidak seideal yang diharapkan. 
Berkaitan dengan hal ini, juga tidak terdapat opsi-opsi 
penggunaan teknologi yang memungkinkan 
pemanfaatan di lahan gambut terus dapat berjalan. 

 

Regulasi pengelolaan lahan gambut ini dalam 
pelaksanaannya sangat tergantung dengan hasil upaya 
penyelesaian persoalan-persoalan agraria, perizinan, 
maupun pemberdayaan masyarakat. 
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Tabel 3.1 Regulasi Dalam Pengelolaan Lahan Gambut Yang Ditelaah Dalam Kajian Ini 
PERATURAN—PERUNDANGAN  PRIMARY RULES  SECONDARY RULES ACTORS 

1. Keppres No.32/1990: 
Pengelolaan kawasan lindung 

Memberi perintah 
kepada Gubernur 
dan Bupati untuk 
menentukan 
kawasan lindung 

1. Lingkup: kawasan yang memberi perlindungan di 
bawahnya, perlindungan setempat, Suaka Alam 
dan Cagar Budaya, rawan bencana alam. 

2. Gambut termasuk kawasan yang memberi 
perlindungan di bawahnya; 

3. Score > 175, lereng > 40% dan/atau ketinggian > 
2000 m dpl 

4. Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan 
kegiatan budidaya kecuali yang tdk mengganggu. 
Jika di kawasan lindung tdp bahan mineral yang 
berharga maka dapat dimanfaatkan sesuai 
peraturan-perundangan dan dengan tetap 
memeliharan upaya perlindungan. 

1. Ditentukan oleh pemerintahan 
provinsi dan kabupaten. 

2. Paling lambat tahun 1992 
semua provinsi telah 
menetapkan kawasan 
lindungnya. 

 

2. Keppres No.82/1995: 
Pengembangan lahan gambut 
untuk pertanian tanaman 
pangan di Kalimantan 
Tengah; diubah menjadi 
Kepres No.74/1998 dan 
diubah kembali dengan 
No.133/1998 

Memberi perintah 
kepada sejumlah 
menteri 

Pembangunan lahan pertanian tanaman pangan di 
lahan gambut di Kalimantan Tengah 

1. Ketua Tim Pengarah: 
Bappenas, Ketua Tim Teknis: 
Menteri PU. 

2. Pada Kepres No.74 Bappenas 
diganti dengan Menkoekuin. 

3. Yang diubah kembali seperti 
semula pada Keppres No.133. 
 

3. Keppres No.80/1999: 
Pedoman umum perencanaan 
dan pengelolaan kawasan 
pengembangan lahan gambut 
di Kalimantan Tengah 

Memberi perintah 
kepada Gubernur 
dan Menteri 
Kehutanan dan 
Perkebunan 

1. Menentukan lokasi budidaya pada kedalaman 
gambut kurang dai 3 m. Kedalaman lebih dari 3 m 
dikonservasi. 

2. Membatalkan Keppres sebelumnya. 

1. Gubernur mengelola gambut 
budidaya, Kementerian 
Kehutanan dan Perkebunan 
mengelola kawasan konservasi. 

2. Badan Koordinasi Tata Ruang 
nasional membaut Amdal 
Terpadu 

4. Instruksi Presiden 
No.2/2007: Percepatan 

Penugasan kepada 
sejumlah Menteri, 

Pelaksanaan rehabilitasi dan revitalisasi lahan gambut 
1 juta Ha yang telah rusak. 

Bupati, Gubernur dan sejumlah 
Menteri 
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PERATURAN—PERUNDANGAN  PRIMARY RULES  SECONDARY RULES ACTORS 
rehabilitasi dan revitalisasi 
kawasan pengembangan 
lahan gambut di Kalimantan 
Tengah 

Gubernur dan 
Bupati 

5. Permentan No.14/2009: 
Pedoman pemanfaatan lahan 
gambut untuk budidaya 
kelapa sawit 

Mengacu pada 
Perpres 
No.32/1990: 
Pengelolaan 
Kawasan Lindung 

1. APL dan lahan kawasan budidaya, serta 
kedalaman gambut kurang dari 3 m, dengan 
proporsi 70%. 

2. Ditetapkan sejumlah pengertian dan batasan sifat-
sifat gambut, cara memotong pohon, drainase, 
jalan, penanaman 

Pengawasan dilakukan oleh Dirjen 
Perkebunan, Gubernur, 
Bupati/Walikota. 

6. Instruksi Presiden 
No.10/2011: Penundaan 
pemberian izin baru dan 
penyempurnaan tata kelola 
hutan alam primer dan lahan 
gambut: 

7. Inpres No.6/2013, 
diperpanjang 2 tahun; 

8. Inpres No.8/2015, 
diperpanjang 2 tahun; Inpres 
No.6/2017, diperpanjang 
selama 2 tahun. 

Dikecualikan thd: 
izin yg telah 
mendapat izin 
prinsip, izin 
geothermal, migas, 
ketenaga-listrikan, 
tebu dan padi, 
restorasi 
ekosistem. 
Diberlakukan 
selama 2 tahun. 
Dijalankannya peta 
PIPIB. 

 Menteri, Gubernur, 
Bupati/Walikota. 

9. PP No.71/2014: 
Perlindungan pengelolaan 
ekosistem gambut 

Mandat UU 
No.32/2009 
tentang PPLH 

Pelarangan 
membuka lahan di 
fungsi lindung (Ps 
26).  

1. Perencanaan: Inventarisasi, penetapan fungsi, 
penetapan rencana. Disusun Peta Kesatuan 
Hidrologi Gambut (KHG) skala 1:250.000  

2. Fungsi lindung ditentukan minimal 30% dari KHG 
& terletak di sekitar kubah gambut. Termasuk di 
luar 30% yang memenuhi kriteria lindung 
gambut. 

Menteri LH menentukan fungsi dan 
perubahannya. 
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PERATURAN—PERUNDANGAN  PRIMARY RULES  SECONDARY RULES ACTORS 
3. Peta fungsi nasional, provinsi, kabupaten dengan 

skala: 250.000, 100.000 dan 50.000. 
4. Mengatur: perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, sanksi 
administratif. 

10. PP No.57/2015: Perubahan 
PP 71/2014 

 1. Semua kegiatan manajemen telah ditetapkan 
lingkup yang harus dikerjakan. Juga ditetapkan 
kriteria kerusakan fungsi lindung dan fungsi 
budidaya. 

2. Perbedaan batasan dan definisi: bukan hanya 
sanksi administratif tetapi penegakkan hukum, 
definisi gambut dengan menggunakan “ketebalan 
50 cm atau lebih”. 

3. Skala peta KHG provinsi menjadi 1:50.000 dan 
KHG kabupaten dihapus. 

4. Baik setiap orang maupun penanggungjawab 
usaha dilarang melakukan sejumlah kegiatan 
yang merusak gambut. 

5. Apabila ada yang melanggar, izin lingkungan 
dibekukan atau dicabut. 

1. Menteri LH menentukan fungsi 
dan perubahannya. 

2. Rencana PPEG dibuat provinsi 
dan kabupaten dan mendapat 
persetujuan Menteri. 

3. Penyiapan regulasi untuk 
evaluasi dan audit perizinan 
pemanfaatan lahan gambut. 

4. Apabila pemulihan akibat 
kebakaran tidak dilakukan 
dalam waktu 30 hari, Menteri, 
Gubernur dan Bupati 
melakukan pemulihan atas 
biaya penanggungjawa 
usaha/kegiatan. 

5. Pemerintah melakukan 
pengambilalihan sementara 
areal bekas kebakaran, 
diverifikasi dan dikelola lebih 
lanjut oleh pemegang usaha 
atau pengurangan areal 
perizinan usaha. 
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Logika Tidak Terpakai 

Akibat dominasi secondary rules –kaidah prosedur, kaidah 
kewenangan, kaidah peralihan, dan kaidah pengakuan– di 
atas, membuat dan mengubah peraturanperundangan 
biasanya menjadi hal mudah. Jenis peraturan seperti ini tidak 
mengandung kaidah perilaku, maka tingkat kepatuhannya 
akan didasarkan pada paksaan bukan atas dasar perubahan 
perilaku untuk mematuhi peraturan itu sendiri, karena 
mendapat insentif.  Argumen lain kelemahan pengelolaan 
berbasis secondary rules yang ditetapkan dan harus dipatuhi, 
karena sebagai teknologi, sistem pengelolaan hutan/lahan 
menjadi bagian dari ekonomi dan sosial yang berkembang 
atas dasar inovasi pemikiran maupun berakar dari budaya. Ia 
menjadi sesuatu yang justru dipersaingkan secara ekonomi 
atau dipertahankan karena terikat kuat dengan unsur-unsur 
budaya masyarakat. 

Dunn (1994) menjelaskan adanya logika terpakai dan 
logika tidak terpakai. Sementara itu, Creswell (2002) 
membedakan secara ontologis sifat dari realitas. Berdasarkan 
paradigma kuantitatif, realitas adalah obyektif dan tunggal 
dan terbebas dari individu yang menilai; sedangkan dalam 
paradigma kualitatif, realitas adalah subyektif dan 
banyak/ganda tergantung siapa yang menilainya. Sistem 
pengelolaan hutan/lahan yang ditetapkan saat ini dengan 
kebenaran teknis dan logis, bisa jadi merupakan hasil dari 
logika tidak terpakai–menurut batasan Dunn (1994)–apabila 
diterapkan dalam kawasan hutan produksi yang kondisinya 
tidak memenuhi asumsi-asumsi logika yang digunakan. 
Kenyataan seperti itu sangat mungkin, karena dalam melihat 
realitas hutan/lahan di lapangan tidak tunggal sebagai angka-
angka yang dipresentasikan secara kuantitatif, akibat 
berbagai harapan dan inovasi yang sangat beragam. 

Pembahasan pokok atas padangan Dunn dan Creswell 
tersebut di atas adalah mengenai kelembagaan 
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pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan hak dan aturan 
perwakilan. Masalah mendasar yang perlu dibicarakan adalah 
siapa yang harus menggunakan sistem pengelolaan lahan 
gambut sebagai teknologi pengelolaan dan apa alasan untuk 
itu, seberapa besar kapasitas untuk melaksanakannya dan 
apakah dalam melaksanakannya dapat didasarkan pada cara 
paksaan. Karena pemerintah hanya berperan sebagai 
regulator bukan pelaksana langsung, maka hubungan antara 
pemerintah, pemegang ijin dan masyarakat lokal atau adat 
yang ditetapkan hak dan batas jurisdiksinya. Dalam hal ini 
pemerintah berkepentingan mengarahkan mereka agar 
dapat memanfaatkan dan melestarikan lahan gambut dan 
pemegang ijin serta masyarakat sebagai pihak yang perlu 
mengadopsi sistem pengelolaan lahan gambut untuk 
mencapai tujuan usahanya.  

Sebagai bagian dari teknologi, sistem pengelolaan 
hutan/lahan gambut sebenarnya bukan merupkan hal yang 
esensial. Dari perspektif pemegang ijin, mereka lebih melihat 
aspek lain, yaitu bagaimana investasi dapat segera kembali, 
hutan/lahan sebagai aset yang dipertahankan dan teknologi 
yang menjadi pilihannya. Dalam perkembangan kebijakan 
pengelolaan hutan saat ini, pemegang ijin dapat menjalankan 
lebih dari satu sistem pengelolaan hutan. Secara teoritis, 
semakin banyak pilihan teknik pengelolaan hutan/lahan yang 
dapat diterapkan, semakin fleksibel dan semakin mungkin 
pemegang ijin dapat menyesuaikan besaran dan alokasi 
investasinya dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian, 
kebijakan yang lebih radikal akan membebaskan sistem 
pengelolaan hutan/lahan– secara kuantitatif berarti 
membatasi pilihan dengan jumlah pilihannya tidak 
terhingga–menjadi pilihan masyarakat (termasuk pemegang 
ijin), sedangkan pemerintah cukup mengukur kinerja yang 
dihasilkannya. 

Dalam pelaksanaannya diperlukan keterpaduan disiplin 
ilmu yang memerlukan sinergitas dan profesional; 
keterpaduan disiplin tersebut harus tersedia dan siap mulai 
pada tingkat perumusan kebijakan sampai pada tingkat 
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operasional. Dalam hal sistem pengelolaan sebagai teknologi, 
ilmu dan pengetahuan tersebut akan sangat cepat terkumpul 
dan digunakan apabila masyarakat yang akan melakukannya. 
Sedangkan pemerintah berkewajiban untuk menentukan 
kepastian hak atas aset hutan agar masyarakat atau 
pemegang ijin merasa harus mengumpulkan dan 
menggunakan ilmu dan pengetahuan tersebut. 

Peta Aktor: Persesi, Kepentingan, dan Peran 

 

Gambar 3.2  Skema Kebijakan Dan Kepemerintahan Dalam 
Menentukan Relevansi Dan Kualitas Pelayanan Publik 

 

Skema dalam Gambar 3.2 menunjukkan lingkup masalah 
kebijakan yang dikaitkan dengan kepemerintahan dengan 
segenap aktor yang menyertainya.[3] Dalam skema ini 
ditunjukkan ada tiga (3) lingkup masalah yaitu dalam proses 
pembuatan kebijakan, kapasitas menggunakan kebijakan 
sebagai dasar pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas 
serta interaksi sosial dimana kebijakan dijalankan atau tidak 
dijalankan oleh pelaksana dan subyek kebijakan. Dalam 



Pusat Studi Agraria-Institut Pertanian Bogor 

26 

gambar tersebut ditunjukkan bahwa dalam proses 
pembuatan kebijakan perlu ditelaah diskursus[4] yang 
digunakan, politik dan kepentingan,[5] serta aktor dan 
jaringan[6] yang menggunakan diskurus untuk 
menjalankannya itu (IDS 2006). Terkait dengan Gambar 3.2 
tersebut, ketiga komponen yang ditelaah itu berada dalam 
tiga tahap yaitu: tahap pembuatan kebijakan, tahap 
pelaksanaan dengan memperhatikan kapasitas 
melaksanakannya (kompetensi teknis, kompetensi 
leadership, serta kompetensi etika).  

Kontestasi antara diskursus, kepentingan serta aktor dan 
jaringannya menentukan seberapa besar ruang yang tersedia 
(policy space) untuk membuat dan/atau mengubah kebijakan 
(IDS 2006). Kebijakan apa yang seharusnya dibuat oleh 
pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu seringkali 
tidak dapat terwujud atau tidak ada ruang untuk itu, karena 
kontestasi diskursus, kepentingan dan aktor dalam proses 
pembuatan kebijakan tidak memihak lahirnya kebijakan 
tersebut. Dalam kondisi lain, proses pembuatan kebijakan 
dapat dilaksanakan secara tertutup, sehingga tidak terjadi 
kontestasi tersebut. Itu berarti, hanya diskursus, kepentingan 
dan aktor-aktor yang sama yang membuat dan mengubah 
kebijakan dari waktu ke waktu. 

Dengan memperhatikan apa yang telah terjadi di lapangan, 
melalui segenap wawancara dan pengamatan langsung yang 
terjadi selama ini, peran aktor disajikan dalam Tabel 3.1. 
Pada tahap ini terdapat lingkup masalah I (lihat Gambar 3.2), 
dimana kebijakan diproduksi, faktor penentu utama adalah 
diskursus, aktor dan jaringannya serta politik dan 
kepentingan atas diproduksinya kebijakan itu. Faktor 
penentu utama dalam lingkup masalah I ini dapat diketahui 
melalui beberapa pertanyaan sebagai berikut (IDS 2006): 

1. Mengapa kebijakan diproduksi dan siapa pemrakarsa 
uta-manya? 

2. Bagaimana perspektif dan pandangan tertentu 
dipergunakan dalam proses produksi kebijakan 
tersebut? 
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3. Kondisi, konteks dan pengaruh siapa yang dipergunakan 
dan memungkinkan kebijakan tersebut diproduksi? 

4. Bagaimana ide tentang apa yang disebut ‘baik/benar” 
dipergunakan dan/atau berubah? 

5. Bagaimana masalah dirumuskan serta story-line—
argumen utama yang biasanya sudah tidak lagi 
dipertanyakan kesahihannya—digunakan dalam proses 
produksi kebijakan tersebut? 

6. Apa peran ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam 
proses produksi kebijakan tersebut? 

7. Suara dan pandangan siapa yang dipergunakan dan yang 
tidak digunakan dalam proses produksi kebijakan 
tersebut? 

8. Bagaimana dan dengan pengaruh seperti apa kebijakan 
dapat berubah? 

 

Dari sisi pelaksanaan kebijakan yaitu dalam lingkup 
masalah II (lihat Gambar 3.1), perlu ditelaah, antara lain: 
seberapa besar legitimasi kebijakan diperoleh dari para 
pelaksana dan subyek kebijakan,[7] bagaimana pelayanan 
publik dalam penyelenggaraan kebijakan dilaksanakan, 
bagaimana kebijakan dikomunikasikan dan dimaknai serta 
bagaimana yang berwenang menyusun dan menjalankan 
kebijakan—dalam hal ini Pemerintah—didukung oleh 
kapasitas yang memadai. Dalam hal ini, efektivitas 
pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh legitimasi pengguna 
dan subyek kebijakan, sehingga pengaturan dan sangsi yang 
terkandung di dalam kebijakan dapat bekerja secara efektif. 
Legitimasi tersebut ditentukan oleh keberadaan modal-itas 
yang bersumber pada norma yang dianut dan diwujudkan 
dalam bentuk integritas publik, kode etik, pelayanan publik 
yang relevan dan responsif. Tanpa adanya modalitas tersebut, 
kebijakan tidak akan mendapat legitimasi masyarakat.  

Proses produksi kebijakan yang dilakukan secara 
partisipatif dengan melibatkan pelaksana dan subyek 
kebijakan cenderung akan mendapat legitimasi dan 
memudahkan interpretasi hasil kebijakan itu pada saat 
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dilaksanakan. Proses partisipasi dalam pembuatan kebijakan 
maupun interpretasi dan pemaknaan kebijakan yang 
dihasilkan yang dilaksanakan, ditentukan oleh pengetahuan 
dan pengalaman pelaksana dan subyek kebijakan. Seseorang 
atau sekelompok orang dapat dengan mudah menerima 
kebijakan baru tatkala ia atau mereka pernah mengikuti 
pembahasan dalam pembuatan kebijakan tersebut atau isi 
kebijakan setelah diterbitkan dapat mudah dimaknai secara 
positif karena sejalan dengan pengetahuan dan pengalaman 
mereka selama ini. Hal demikian itu berarti bahwa, kebijakan 
tidak langsung diterima begitu saja—sebagaimana ketentuan 
hukum menyebutkan—melainkan melalui proses sosial-
politik masyarakat. Efektivitas pelaksanaan kebijakan juga 
ditentukan oleh tindakan yang dapat dinilai dari rendah-
tingginya integritas pembuat kebijakan tersebut.  

Dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan juga terkandung 
dominasi dari pihak tertentu (pelaksana kebijakan: Pemda, 
UPT) kepada pihak lain (subyek kebijakan: masyarakat, 
pengusaha). Dominasi tersebut akan dapat berjalan 
berdasarkan kekuasaan yang ditetapkan. Kekuasaan itu 
sendiri secara tradisional dinyatakan dalam peraturan-
perundangan, meskipun demikian, bekerjanya kekuasaan 
melalui dominasi itu hanya terwujud dan berfungsi 
sebagaimana diharapkan apabila terdapat fasilitas yang 
berupa infrastruktur etik,[8] akuntabilitas, transparansi, 
serta tiga kompetensi seperti kompetensi teknis, leadership 
dan etika serta dapat ditunjang melalui e-governance 
(Haryatmoko 2011). 

Terkait dengan bekerjanya kekuasaan, pendapat Foucault 
(1982) dalam Hawitt (2009) bahwa sumber kekuasaan bukan 
hanya dari legalitas peraturan-perundangan, karena 
kekuasaan dan kewenangan bukan merupakan fungsi dan 
tindakan yang hanya bersifat persetujuan—misalnya melalui 
surat keputusan atau peraturan-perundangan. Dalam hal ini, 
sumberdaya, jaringan politik dan pengetahuan dapat terus-
menerus memproduksi kekuasaan, sementara itu pemegang 
kekuasaan/kewenangan formal justru secara aktual dapat 
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tidak mampu menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. 
Dalam hal ini seringkali ditemukan, pejabat-pejabat formal di 
lingkungan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebenarnya 
bukan pemegang kekuasaan sebagaimana surat keputusan 
yang diterimanya. Sebaliknya terdapat pihak-pihak lain yang 
secara aktual memberi pengaruh sangat kuat dalam 
menetapkan kebijakan-kebijakan pentingan, menentukan 
pejabat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kekuasaan yang 
sesungguhnya adalah siapa saja yang mempunyai 
sumberdaya, jaringan politik maupun pengetahuan 
sebagaimana Foucault katakan. 

 

 

KONTEKS DAERAH 

Kebijakan Daerah 

Meskipun Badan Restorasi Gambut (BRG) merupakan 
lembaga di bawah Presiden yang mendapat mandat untuk 
melakukan kerja restorasi gambut, namun praktik pelaksana-
an koordinasi kebijakan pengelolaan gambut di daerah 
dilakukan juga oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) 
sebagai kepanjangan tangan dari BRG pada level provinsi. Hal 
itu sejalan dengan Perpres No.1/2016 tentang Badan 
Restorasi Gambut, pasal 14, ayat 1 bahwa untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BRG di daerah, 
Gubernur menunjuk pejabat sebagai Koordinator Tim 
Restorasi Gambut Daerah. 

Target restorasi gambut di level daerah tidak dapat 
dipisahkan dari kebijakan level nasional yaitu Presiden 
(melalui Perpes No.1/2016 tentang BRG) dan diperkuat 
dengan Surat Keputusan Kepala BRG No.05/BRG/Kpts/2016 
dengan menyasar pada tujuh provinsi strategis. Total luasan 
lahan yang akan direstorasi sebesar 2,4 juta ha tersebut, 
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dibagi atas tiga asumsi yaitu wilayah gambut pasca 
kebakaran 2015, kubah gambut berkanal, dan gambut 
dangkal (lihat Tabel 3.3). Tenggat waktu penyelesaian 
restotasi gambut tersebut adalah dalam waktu lima tahun 
sejak BRG berdiri (berakhir pada tahun 2020). 

Gambar 3.2  Plitik lokal dan gambaran TRGD tiap provinsi 

Provinsi Leader 
Hub. Dengan 

Gubernur 
Hub. Dengan 

OPD 
Hub. Dengan 

BRG 

Sumsel Staf khusus 
gubernur 

Koordinasi 
dengan 
Gubernur mudah 
(jalur politik) 

Jalur informal via 
Gubernur, 
karena bukan 
birokrat 

Untuk 
Keg.Revitalisasi 
kurang 
komunikasi 

Riau Sekda 
(dijalankan oleh 
Ka.Dinas 
Kehutanan) 

Koordinasi 
dengan 
Gubernur via 
Birokrasi 
(prosedural) 

Mudah, karena 
Sekda adalah 
PNS tertinggi di 
daerah 

TRGD Riau 
kurang aktif 
berjaringan 

Kalbar Sekda 
(dijalankan oleh 
Sekretaris 
Kegiatan TRGD, 
Dosen Untan) 

Koordinasi 
dengan 
Gubernur via 
Birokrasi 
(prosedural) 

Mudah, karena 
Sekda adalah 
PNS tertinggi di 
daerah 

Baik 

 

Hadirnya TRGD diharapkan mampu mengakselerasi 
proses retorasi lahan gambut yang menjadi target restorasi 
melalui tiga program kunci yaitu 1) Rewetting (pembahasan 
kembali lahan gambut); 2) Revegetation (kegiatan 
penanaman kembali); dan 3) Revitalization (penguatan 
livelihood masyarakat setempat) lingkup wilayah 
administratif provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. 
Rewetting dilakukan melalui pembangunan infrastruktur 
pembasahan gambut antara lain dengan sekat kanal (canal 
blocking), penimbunan kanal (canal backfilling), dan sumur 
bor (deep wells).  Revegetation gambut dilaksanakan melalui 
intervensi aktif yaitu pembuatan persemaian, pembibitan 
dan penanaman; maupun intervensi non-aktif seperti 
mempromosi regenerasi alami (natural regeneration) dan 
promosi agen penyebar benih (seeds dispersal mechanism). 
Selanjutnya Revitalization mata pencaharian dilaksanakan 
dengan cara mengembangkan kegiatan-kegiatan sumber 
mata pencaharian alternatif dan berkelanjutan yang ramah 
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gambut baik berbasis lahan (land-based), berbasis air (water 
based), dan berbasis jasa lingkungan (ecosystem services-
based). 

Konteks hubungan kerja koordinasi vertikal antara BRG 
dan TRGD menjadi kunci dalam pelaksanaan restorasi 
gambut nasional. Selanjutnya TRGD melakukan koordinasi 
horizontal lintas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk 
melakukan kerja-kerja restorasi hingga level kabupaten. 
Beberapa OPD terkait dengan kegiatan restorasi gambut di 
daerah adalah dinas/badan di level provinsi/kabupaten yang 
terkait dengan tugas dan fungsi dalam sektor kehutanan, 
lingkungan hidup, penanggulangan bencana daerah, 
pekerjaan umum, bina marga,  pertanian, perkebunan, 
perikanan, koperasi, dan pemberdayaan masyarakat desa 
atau dengan sebutan nama lain yang memiliki tugas/fungsi 
sebagaimana dimaksud di atas. Tim Restorasi Gambut Daerah 
memiliki tugas untuk mengorkestrasi kegiatan restorasi 
gambut di daerah dari kolaborasi beragam stakeholder 
pemerintah dan aktor-aktor non pemerintah di level daerah. 

Narasi Peraturan Daerah 

Narasi penting atas pelaksanaan kebijakan restorasi 
gambut di daerah yaitu proses restorasi gambut yang 
dikoordinasi oleh BRG dilakukan dalam suatu kondisi telah 
menguatnya politik desentralisasi dengan semangat otonomi 
daerahnya sejak tahun 1999. Daerah merasa sebagai pihak 
yang paling faham mengelola daerahnya sendiri. Meskipun 
BRG merupakan suatu lembaga ekstra yang memiliki garis 
koordinasi langsung kepada Presiden, pada praktiknya 
pelaksanaan restorasi gambut di daerah tidak dapat 
dikemudikan dari pusat an sich sebagai suatu bentuk 
komando kerja. Proses penerjemahan kebijakan restorasi 
gambut nasional oleh otoritas daerah dalam hal ini gubernur, 
hingga perangkat dibawahnya adalah faktor utama yang 
mempengaruhi kegiatan restorasi gambut di daerah. The 
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everyday state formation theory (Sayer 2003; Josepth dan 
Nugent 1994) menjelaskan bahwa dalam formasi negara 
sehari-hari, aktor yang bekerja dalam tubuh negara tidaklah 
suatu individu-individu yang harmoni. Individu-individu 
tersebut unik, memiliki otonomi dan kebebasan, bahkan 
dapat melakukan manuver yang mendukung ataupun 
kontraproduktif terhadap tujuan negara. 

Pelaksanaan restorasi gambut di daerah dilaksanakan oleh 
Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) yang dipimpin oleh 
seorang Koordinator. Koordinator tersebut ditunjuk dan 
diangkat oleh gubernur, sehingga individu yang dipilih sangat 
tergantung pada taste sosial-politik gubernur. Hasil 
penelitian yang dilakukan di Kalimantan Barat, Sumatera 
Selatan, dan Riau menunjukkan bahwa kelembagaan TRGD 
memiliki kekhasan masing-masing. Pada contoh kasus 
Sumatera Selatan menunjukkan bahwa Ketua TRGD 
merupakan seorang yang duduk pada jabatan politis yaitu 
Staf Khusus Gubernur yang juga merupakan seorang 
akademisi. Sedangkan dua contoh kasus lainya yaitu 
Kalimantan Barat dan Riau, Ketua TRGD merupakan seorang 
birokrat (pegawai negeri sipil) tertinggi di level provinsi yaitu 
Sekretaris Daerah Provinsi. Hanya saja dalam menjalankan 
roda operasi kerja, Sekretaris Daerah melimpahkannya 
kepada para kepala dinas yang membidangi kehutanan dan 
atau lingkungan hidup sebagai pelaksana ketua harian. 
Melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan No. 
261/KPTS/BAN.LH/2016 yang kemudian diperbaharui 
dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan No. 
451/2017 secara formal dibentuklah TRGD Sumatera 
Selatan. Pada Provinsi Riau, Gubernur Riau menerbitkan 
Surat Keputusan Kpts.350/III/2016 sebagaimana diubah 
dengan SK No.Kpts.539/V/2016 tentang Tim Restorasi 
Gambut yang kemudian dirubah dengan SK perubahan 
No.Kpts.931/XII/2017 yang menjelaskan tugas TRGD serta 
keanggotaan TRGD. Begitu pula halnya dengan Kalimantan 
Barat, Gubernur Kalimantan Barat juga menerbitkan SK 
No.236/BLHD/2016 tentang Pembentukan Tim Restorasi 
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Gambut Kalimantan Barat. Meskipun berbeda latar belakang 
aktor yang dipilih menjadi koordinator, namun ketiganya 
sama-sama merasa sebagai “anak buah” gubernur. 

Kepemimpinan dari Koordinator TRGD menentukan gaya 
komunikasi dan koordinasi kelembagaan. Misalnya ketua 
TRGD yang merupakan Staf Khusus Gubernur menggunakan 
jalur komunikasi politik langsung dengan gubernur ketika 
mengalami kendala koordinasi dengan para kepala dinas. 
Sementara Ketua TRGD yang merupakan Sekretaris Daerah, 
menggunakan jalur koordinasi birokrasi kelembagaan 
dengan para kepala dinas. Komunikasi antara Sekda dengan 
para kepala dinas (OPD) dan penatalaksanaan keuangan 
mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hingga Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) lebih mudah dan lebih rapi 
ketimbang fungsi koordinasi itu dilakukan Staf Khusus 
Gubernur. Hanya saja kelemahan gaya kemimpinan Sekda 
adalah lebih lambat dalam mengambil keputusan cepat 
(karena penuh pertimbangan birokrasi/administrasi) 
ketimbang Staf Khusus Gubernur.  

Peraturan-peraturan di level daerah yang paling jelas 
(termutakhir) mengatur pengelolaan dan perlindungan 
gambut adalah Perda Sumatera Selatan No.1/2018 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Peraturan 
daerah ini mendudukkan Sumatera Selatan sebagai satu-
satunya provinsi yang sudah memiliki aturan khusus 
(spesifik) tentang ekosistem gambut. Hanya saja peraturan 
itu belum juga dapat dioperasionalkan dilevel daerah, karena 
masih terlalu umum dan cenderung sama dengan aturan di 
atasnya yaitu PP No.57/2016 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut. Guna mengoperasionalkan 
Perda tersebut harus menunggu peraturan gubernur agar 
dapat dilaksanakan. 

Dua Peraturan Daerah Sumatera Selatan sudah ada lebih 
dahulu daripada Perda Sumsel No.1/2018, meskipun tidak 
terkait langsung dengan pengeloaan gambut namun masih 
memiliki keterkaitan soal pengelolaan lingkungan hidup, dan 
juga terkait dengan kabakaran hutan dan lahan. Perda 
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Sumatera Selatan No.8/2016 tentang Pengendalian 
Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dan Perda Sumatera 
Selatan No.17/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Peraturan ini hadir dalam rangka 
merespon masalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi 
masif di Sumatera Selatan. 

Berbeda halnya dengan Sumatera Selatan, Riau dan 
Kalimantan Barat belum memiliki peraturan daerah seperti 
Perda Sumsel No.1/2018. Hingga saat ini (Desember 2018) 
Pemerintah Provinsi Riau dan Kalimantan Barat terus 
berupaya membahas Perda khusus tentang pengelolaan dan 
perlindungan gambut. Namun bukan berarti tidak terdapat 
peraturan sama sekali, misalnya Perda Riau No.8/2014 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum 
Lingkungan Hidup. Begitu pula dengan Kalimantan Barat, 
juga memiliki Perda Kalimantan Barat No.3/2014 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Beragam peraturan daerah tersebut masih berada dalam 
tataran norma-norma hukum, hanya saja pada taraf 
implementasinya masih menemui masalah karena tidak bisa 
dijalankan (operasional). Misalnya terkait dengan kebakaran 
hutan dan lahan, ternyata yang menyebabkan hutan dan 
lahan pasca tahun 2015 tidak terbakar bukanlah karena ada 
Perda-perda tentang kebakaran hutan dan lahan, melainkan 
karena dijaga oleh ribuan aparat gabungan tentara dan polisi 
ketika memastikan tidak ada asap pada saat penyelenggaraan 
Asian Games 2018 kemarin. Bahkan aturan tentang 
kebakaran hutan dan lahan masih menuai kontroversi bagi 
masyarakat lokal yang telah lama memiliki pengetahuan lokal 
tentang membakar lahan untuk keperluan bertani, saat ini 
mereka dilarang membakar sehingga berpengaruh pada 
sistem pola nafkahnya. 

Penjabaran dari Perda Sumatera Selatan No.1/2018 
bahwa kebijakan daerah tentang restorasi gambut secara 
teknis diterjemahkan dalam Rencana Restorasi Ekosistem 
Gambut (RREG) level propinsi yang disusun untuk lima tahun 
ke depan yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. 
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Selanjutnya tiap tahunnya disusunlah Rencana Tindakan 
Tahunan Restorasi Gambut (RTTRG) yang ditetapkan melalui 
keputusan gubernur. Padahal dalam praktiknya penyusunan 
RREG dan RTTRG tidak berjalan sebagai suatu proses 
bertahap, dimana RREG dan RTTRG level provinsi disusun 
terlebih dahulu kemudian barulah disusul oleh RTTRG 
Kabupaten/Kota. Lalu bagaimana dengan Riau dan 
Kalimantan Barat, meskipun tidak memiliki Perda khusus 
tentang gambut namun proses pelaksanaan kebijakan 
melalui RREG dan RTTRG tetap bisa dilakukan. 

PETA AKTOR: PERSEPSI, KEPENTINGAN DAN PERAN 

 

Gambar 3.3  Analisis aktor-analisis wacana 

Aktor-aktor yang terkait dengan pengelolaan dan 
perlindungan restorasi gambut pada level daerah dapat 
digolongkan kedalam beberapa kelompok sebagai berikut 
yaitu pemerintah daerah, perusahaan swasta, akademisi, 
masyarakat desa, dan lembaga swadaya masyarakat. Aktor-
aktor tersebut juga tidak dapat diposisikan sebagai suatu 
kelompok harmoni, misalnya pemerintah daerah, di 
dalamnya terdapat beberapa OPD Provinsi, ada juga TRGD, 
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dan beberapa OPD Kabupaten/Kota. Begitu pula halnya 
dengan lembaga swadaya masyarakat. 

Pada Gambar 3.3 bisa diperlihatkan bahwa terdapat 
empat (4) karakteristik aktor dalam implementasi kebijakan 
restorasi gambut di Provinsi Sumsel. Pada gambar tersebut 
menunjukkan jika aktor mempunyai posisi menjauhi titik 
pangkal (0) pada garis horizontal, menandakan bahwa 
mempunyai kepentingan yang besar pada ekosistem gambut. 
Sedangkan jika posisi lebih tinggi pada garis vertikal 
menunjukkan mempunyai kekuatan (power) lebih besar 
dalam melakukan intervensi kebijakan. Gambar di atas 
menunjuukan bahwa CSOs mempunyai interest yang lebih 
kuat, hal ini ditunjukkan pada pemerintah baik yang berada 
di tingkat nasional ataupun daerah yaitu lebih pada 
pemerintah provinsi/gubernur. Interes yang tinggi juga 
ditunjukkan oleh asosisasi penguasaha baik hutan atau 
perkebunan kelapa sawit. Asosiasi pengusaha mempunyai 
kepentingan pada keberlanjutan ekonomi/usaha hutan atau 
perkebunannya. Sedangkan desa, atau masyarakat pada 
posisi yang serba lemah, baik kekuatan intervensi atau (yang 
tampak) kepentingan terhadap ekosistem gambut. 

Gap Kebijakan dan Implementasi 

KASUS SUMATERA SELATAN 

Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Sumatera Selatan 
(Sumsel), dalam melaksanakan tugas perbantuan tersebut, 
hanya berperan mengkoordinasi proses restorasi gambut di 
daerah dengan melibatkan unsur teknis pada tiga dinas yang 
sekaligus menempatkan satu orang setingkat pejabat eselon 
III di TRGD masing sebagai Ketua Bidang (di bawah 
Koordinator TRG) yaitu 1) Dinas Pengelolaan Sumberdaya 
Air untuk kegiatan rewetting; 2) Dinas Kehutanan untuk 
kegiatan revegetasi; 3) Dinas Lingkungan Hidup untuk 
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kegiatan Revitalisasi. Dalam menjalankan fungsi kerja 
tersebut, tahun 2018 ini TRG Sumsel mendapat kucuran dana 
dari BRG sebesar kurang lebih Rp45 Miliar yang dititipkan 
pada anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel 
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang selnjutnya 
menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk 
menjalankan sevara teknis pada dinas-dinas terkait di atas. 

Dr. Najib Asmani yang merupakan seorang akademisi dari 
Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya 
dan juga sekaligus staf khusus Gubernur Sumsel, dipilih oleh 
Gubernur Alex Nurdin menjadi koordinator TRG Sumsel. 
Posisinya sebagai staf khusus gubernur memudahkan 
koordinasi vertikal TRG Sumsel kepada gubernur apabila 
terdapat hambatan-hambatan yang berupa ego sektoral antar 
kepala dinas terkait. Selain itu Najib Asmani juga membentuk 
lembaga informal “Mitra Pembangunan” yang beranggotakan 
beberapa lembaga antara lain World Resources Institute 
(WRI) Indonesia, Wetlands International Indonesia (WII), 
World Agroforestry Centre (ICRAF), Yayasan Belantara 
(yayasan ini didanai oleh Asia Pulp and Paper), Kelola 
Sendang, dan Zoological Society of London (ZSL). Saat ini 
(sejak Januari 2018) Mitra Pembangunan di bawah 
koordinasi Najib Asmani sedang melakukan finalisasi 
Rencana Restorasi Ekosistem Gambut (RREG) dan Rencana 
Tindak Tahunan (RTT) pengelolaan gambut. 

Najib Asmani dibantu oleh Dr. Syafrul Yunardy yang juga 
merupakan Dosen pada STIPER Sumsel dan sekaligus Ketua 
Forum DAS Sumsel. Syafrul Yanuardi juga merupakan 
seorang yang berperan dalam pembuatan naskah akademik 
Perda Sumsel No.1/2018 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut. Perannya sebenarnya 
sebagai wakil yang menggantikan Prof. Robiyanto (Ketua Tim 
Ahli Restorasi Gambut) yang meninggal dunia pada saat draft 
Perda tersebut baru selesai 60% dan dapat diselesaikan pada 
awal tahun 2018. 
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Tabel 3.2 Target Restorasi Gambut Berdasarkan Kriteria Prioritas Nasional 

NO Provinsi 

Pasca Kebakaran  
2015 

Kubah Gambut  
Berkanal 

Gambut Dangkal 
(Budidaya) 

Total Kawasan 
Budidaya Berizin 

Kawasan Budidaya 
Tidak Berizin 

Kawasan  
Lindung 

Kawasan Budidaya 
Berizin 

Kawasan  
Lindung 

Kawasan  
Lindung 

HGU IUPHHK APL Hutan HL KK HGU IUPHHK HL KK HL KK 
1 Riau 4.183 34.700 22.096 41.439 183 1.825 163.714 504.788 2.227 7.687 3.843 28.055 814.732 
2 Jambi 2.622 16.623 15.187 10.821 9.029 10.612 17.520 63.011 2.706 32 2.628 872 151.663 
3 Sumsel 12.237 160.053 48.420 28.377 1.941 39.336 69.210 236.364 8.880 1.547 2.062 7.481 615.907 
4 Kalbar 372 1.397 20.829 6.411 2.676 174 25.880 36.428 4.773 28 14.881 5.786 119.634 
5 Kalsel 1.586 0 4.377 6.776 0 0 26.022 0 0 0 0 0 38.761 
6 Kalteng 2.047 14.010 51.767 111.184 89.249 66.650 13.014 740 149.321 24.257 56.007 134.831 713.076 
7 Papua 0 4.144 266 28.996 1.443 3.216 108 170 0 0 31 378 38.753 

Total 23.047 230.929 162.942 234.004 104.521 121.814 315.467 841.500 167.907 33.550 79.444 177.402 2.492.527 

Sumber: Surat Keputusan Kepala BRG No.05/BRG/Kpts/2016 
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Menurut Fasiltator Desa, desa-desa yang ditentukan oleh 
TRG itu bukanlah desa-desa yang berada disekitar ekosistem 
gambut (tidak masuk kriteria ekosistem gambut). Bahkan 
dalam penentuan desa, TRG syarat dengan politik lokal di 
Sumsel yaitu dengan memilih desa-desa yang selaras dengan 
kepentingan politik penguasa (gubernur). Itulah alasan 
mengapa DPG langsung dipegang di bawah Deputi III agar 
programnya tepat sasaran tidak dibajak oleh kepentingan 
politik lokal. Sementara di sisi lain TRG merasa dilangkahi 
oleh Deputi III, sehingga koordinasi DPG tidak berjalan 
dengan baik. 

TRG Sumsel menyebutkan bahwa diantara empat deputi 
BRG,[9] mereka hanya bekerjasama dengan Deputi I dan II. 
Sedangkan dengan Deputi III dan IV tidak ada bahkan 
dirasakan cenderung melangkahi TRG (tidak ada koordinasi). 
Bahkan Deputi I dan II dianggap oleh TRG sebagai unit pusat 
yang paling peduli dengan TRG Sumsel. Ada masalah 
koordinasi vertikal antara TRG dan BRG. 

KONDISI TERKINI HUBUNGAN BRG DENGAN KLHK 

Fasilitator Desa di Sumatera Selatan menjelaskan bahwa 
terdapat persoalan hubungan koordinasi horizontal kerja 
antara BRG dengan KLHK dalam hal pelaksanaan restorasi 
gambut. Sejatinya terdapat dua tipologi lokasi restorasi 
gambut yaitu di dalam konsesi (rejim Kehutanan) dan luar 
konsesi (rejim APL). Target 2,5 juta hektar restorasi gambut 
di tingkat nasional, sekitar 1 juta terdapat di luar konsesi 
sedangkan sisanya (1,5 juta) berada di dalam konsesi. Hanya 
saja selama ini BRG mengerjakan restorasi gambut yang 
terdapat di luar konsesi (artinya yang berhubungan dengan 
APL dan tenurial masyarakat desa), sedangkan di dalam 
konsesi tidak dapat dilakukan bersamaan dengan agenda 
BRG karena wewenang penerbit konsesi dalam hal ini KLHK. 

Masalahnya adalah gambut merupakan ekosistem yang 
unik-terintegrasi (hulu-hilir), keberhasilannya pengelolaan 
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ditentukan oleh kerja holistik (bukan parsial), sebab apabila 
pembangunan sekat kanal dilakukan oleh perusahaan di 
dalam konsesinya saja,  maka akan ada masalah banjir atau 
kekeringan di tempat lain (dalam hal ini luar konsesi). Begitu 
pula dengan masyarakat (di luar konsesi) yang menutup 
kanal, maka akan berdampak pada gambut di dalam konsesi. 
Artinya untuk merestorasi gambut ekosistem tidak dapat 
dipisahkan berdasarkan rejim pengaturan antara rejim 
konsesi dan bukan konsesi. 

KARHUTLA 2015, ASIAN GAMES 2018, DAN BEKAS LAHAN 

KARHUTLA KINI 

Kejadian kebakaran lahan pada tahun 2015 merupakan 
kejadian luar biasa. Hampir semua penduduk Sumsel bahkan 
beberapa wilayah lain yang berbatasan dengan Sumsel 
mengalami dampaknya (termasuk Singapore). Pengalaman 
tahun 2015 itu menjadikan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah Sumatera Selatan memfokuskan pada proses  
pencegahan Karhutla untuk menyambut Asian Games 2018. 
Sehingga dapat dilihat bahwa pada saat pra dan pasca Asian 
Games 2018 sampai sekarang ini Sumsel relatif aman dari 
Karhutla. Beberapa pihak seperti BRG, TRGD, Gubernur, dan 
lainnya mengklaim bahwa merekalah man behind the gun di 
balik suskesnya pencegahan Karhutla 2018. 

Menurut penjelasan dari Ketua GAPKI Sumsel dan Ketua 
APHI Sumsel, bahwa keberhasilan pencegahan Karhutla pada 
2018 ini (menjelang Asian Games 2018) bukanlah 
keberhasilan BRG atau KLHK pun Gubernur. Melainkan 
keberhasilan TNI/POLRI yang dipimpin oleh Danrem Sumsel 
sebagai Kasatgas dan didukung oleh perusahaan pemegang 
HGU perkebunan (yang dikoordinir GAPKI) dan konsesi HTI 
(yang dikoordinir APHI). Hampir 300 pasukan dari Kostrad 
Solo, 200 dari Brimob Polda Sumsel, dan ratusan pasukan 
lainnya dari Kodim, Polres, hingga Koramil dan Polsek di 
Sumsel turun tangan menjaga lahan-lahan gambut yang 
dianggap kritis (mempertimbangkan kerentanan gambut, 
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arah angin yang menuju ke Palembang tempat Asian Games, 
kepadatan penduduk dan konsesi). Baik GAPKI dan APHI 
keduanya juga mengklaim bahwa mereka berperan penting 
dalam pencegahan Karhutla selama Asian Games 2018 
berlangsung. Hal itu sekaligus dilegitimasi menjadi narasi 
bentuk kepedulian perusahaan pada LH. 

Setiap desa yang rentan kebakaran gambut dijaga oleh 
sekitar 20-40 anggota TNI/POLRI. Pendanaanya didukung 
oleh Pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan HTI 
(Pulp and Paper). Perusahaan HTI yang tergabung dalam 
APHI menaikkan anggaran penanganan kebakaran hutan dan 
lahan dari Rp120an miliar hingga menjadi Rp170an  miliar. 
Sementara GAPKI tidak menyebutkan berapa dana yang telah 
dikeluarkan. Prosedur standar penanganan kebakaran 
misalnya kendaraan pemadam biasanya ditargetkan 
mencapai lokasi kebakaran minimal 4 jam, saat Asian Games 
2018 ditingkatkan menjadi minimal 2 jam. Lalu penjagaan 
dilakukan dalam 3 shift (per 8 jam) untuk menjaga agar tidak 
ada orang individu/kelompok yang membakar lahan gambut 
sekitar desa-desa yang rentan khususnya di Musi Banyu Asin 
(MUBA) dan Ogan Komiring Ilir (OKI). Sehingga pada 
pelaksanaan Asian Games lalu, hampir tidak ada kejadian 
kebakaran lahan yang membuat masalah asap. 

Selain diterjunkannya TNI/POLRI dalam mengamankan 
dan mencegah Karhutla selama Asian Games 2018, hampir 
seluruh lahan eks-arhutla 2015 saat ini sudah ditanami 
kelapa sawit. Sehingga saat ini para pembakar lahan sedang 
sibuk memelihara kebun kelapa sawitnya dan tidak ada 
perluasan kebun sawit karena sedang dijaga oleh TNI/POLRI. 
Masalahnya kini adalah pasca Asian Games 2018 TNI/POLRI 
sudah mulai meninggalkan desa-desa yang rentan terhadap 
Karhutla. Lalu apakah pencegahan Karhutla masih 
berkelanjutan? 
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MITRA PEMBANGUNAN: KANALISASI CIVIL SOCIETY DI SUMSEL 

Paparan dari salah satu Civil Society Organization (CSO), 
pelembagaan beberapa lembaga-lembaga sipil atau gerakan 
pedui gambut ke dalam Mitra Pembangunan adalah 
kesuksesan TRGD dalam menghimpun agar kekuatan akar 
rumput dapat dikendalikan. Sehingga mudah bagi penguasa 
untuk menjalankan programnya. Oleh karena itu beberapa 
CSOs seperti WALHI Sumsel Hutan Kita Institute (HaKI) 
mengambil sikap untuk keluar bahkan menolak bergabung 
dengan Mitra Pembangunan. WALHI Sumsel memilih posisi 
di luar koalisi Mitra Pembangunan untuk merawat nalar kritis 
dan daya perjuangan mereka. Pimpinan TRGD adalah tokoh 
sentral dibalik pembentukan Mitra Pembangunan ini. WALHI 
dan HaKI mencurigai bahwa Mitra Pembangunan ini dibentuk 
untuk mendapatkan dana perusahaan dan donor-donor luar. 

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN GAMBUT DI LEVEL 

KABUPATEN HINGGA DESA 

 
Gambar 3.4  Potret implementasi 3R: Contoh empiris 

Lain pula yang terjadi di tingkat Kabupaten hingga Desa. 
Perda No.1/2018 adalah produk dari rejim provinsi, 
sedangkan kabupaten memiliki logikanya sendiri sebab 
Bupati bukanlah “anak buah” gubernur. Pemerintah 
Kabupaten OKI belum membentuk TRG di level Kabupaten 
OKI. Tapi upaya tersebut pernah diinisiasi bersama-sama 
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antara Pemerintah Kabupaten OKI dengan Hutan Kita 
Institute untuk membentuk Pokja (Kelompok Kerja) 
Restorasi Gambut atau setara dengan TRG level kabupaten. 
Hanya saja sampai sekarang ini TRG atau Pokja tersebut 
belum dibentuk dan disahkan oleh Bupati OKI. 

Kabupaten OKI memiliki Perda No.18/2010 Tentang 
Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai. Perda ini merupakan 
hasil amandemen atas Perda sebelumnya No.9/2008 tentang 
hal yang sama. Aturan tentang Lebak, Lebung, dan Sungai ini 
dirasakan oleh warga setempat sebagai cara negara 
mengeksklusi warganya. Lebak Lebung merupakan wilayah 
di rawa dalam yang merupakan fishing ground bagi 
masyarakat untuk mencari ikan. Sejak ditetapkannya perda 
tersebut, maka Lebak Lebung kini dilelang, padahal sejak 
dulu sebelumya lahirnya republik ini, masyarakat sekitar 
gambut telah memiliki kelembagaan lokal terkait dengan 
pengelolaan Lebak Lebung tersebut. 

Selain Lebak Lebung, Kabupaten OKI juga memiliki 
kelembagaan lokal dalam kaitannya dengan pemanfaatan 
Purun. Purun merupakan jenis tumbuhan-tumbuhan rawa 
(seperti rumput ilalang) yang digunakan oleh masyarakat 
sekitar gambut untuk membuat kerajinan tangan seperti tas, 
dompet, hingga tikar purun. Lebak Purun hampir sama 
seperti Lebak Lebung, sayangnya hingga kini kondisi Lebak 
Purun semakin berkurang akibat ekspansi kapital via 
tanaman monokultur perkebunan dan HTI. Dalam 
kelembagaan Lebak Purun, masyarakat memiliki nilai sosial 
barembak (berembuk) untuk menentukan keluarga rumah 
tangga mana yang berhak memanfaatkan purun tersebut. 
Tapi sejak purun hilang, makan kelembagaan yang menjadi 
identitas masyarakat sekitar gambut (misalnya Desa 
Padamaran) perlahan hilang. 
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CATATAN 

[1]  Untuk menduga perilaku pemegang ijin berdasarkan peraturan yang 
telah diberlakukan, dilakukan dengan merumuskan karakteristik 
pengaruh 10 peubah yang secara bersama-sama menerangkan 
kinerja manajemen perusahaan (Y1) dan keutuhan hutan (Y2) dalam 
bentuk analisis sidik lintas (path analysis) (Kartodihardjo 1998). 
Dengan laju kerusakan hutan alam di dalam kawasan pemegang ijin 
yang sangat tinggi, berdasarkan analisis sidik lintas di atas dapat 
ditunjukkan unsur-unsur manajemen perusahaan dan kondisi 
lingkungannya sebagai penyebab rusaknya hutan tersebut, sebagai 
berikut: 

1. Dengan peran fungsi perencanaan yang rendah terhadap kinerja 
manajemen perusahaan dan keutuhan hutan yaitu sebesar 6,2% 
dan 1,1%, menunjukkan fungsi perencanaan tidak dianggap 
penting oleh pemegang ijin. Korelasi negatif antara perencanaan 
dan keutuhan hutan menunjukkan bahwa prestasi kerja 
perencanaan sama sekali tidak mendukung keutuhan hutan. 
Kondisi ini didukung oleh suatu kenyataan, berdasarkan hasil 
penelitian lapangan, bahwa hubungan fungsional antara devisi 
perencanaan dan devisi pemanenan kayu di dalam manajemen 
HPH terputus.  

2. Hak-hak properti (property right) kawasan hutan yang 
ditetapkan dalam peraturan tidak berjalan secara efektif. Tata 
batas kawasan hutan tidak cukup memberikan fungsi sebagai 
batas jurisdiksi berlakunya hak atas pengelolaan hutan oleh 
pemegang ijin dan tidak dapat mengeluarkan hak-hak lainnya.  

3. Aktivitas pembinaan dan perlindungan hutan seolah-olah 
mampu menggambarkan kinerja pengusahaan hutan, karena 
tingginya peran kedua aktivitas ini, yaitu sebesar 87,6% terhadap 
kinerja manajemen perusahaan. Namun demikian, peran kedua 
aktivitas tersebut terhadap keutuhan hutan sangat kecil yaitu 
sebesar 0,04%, dan bahkan memiliki korelasi negatif. Hal ini 
menunjukkan bahwa dua aktivitas tersebut tidak dapat 
dipergunakan sebagai indikator kinerja pengusahaan hutan, 
karena terdapat kecenderungan bahwa data prestasi kerja dua 
aktivitas tersebut yang dilaporkan pemegang ijin kepada 
pemerintah, tidak benar. 

4. Meskipun cukup kecil peranannya, adanya holding company 
memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kapabilitas 
manajemen pemegang ijin maupun keutuhan hutan. Faktor lain 
yang diduga besar peranannya dalam mempengaruhi 
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penebangan kayu melebihi yang seharusnya sesuai dengan 
ketentuan pemerintah (over cutting) adalah adanya pabrik 
perkayuan yang terintegrasi. 

[2] Dalam hal ini, pada naskah Orasi Guru Besar, Kartodihardjo (2016) 
menyebutkan bahwa keberadaan bentuk-bentuk pengakuan formal, 
seperti perizinan, areal Kawasan hutan, merupakan kebenaran 
formal-hukum yang bersifat legal, tetapi sebenarnya tidak ada 
legitimasi/pengakuan secara sosial oleh masyarakat atau publik. 
Kartodihardjo kemudian menyebutnya sebagai Legal Tidak-
Legitimate (LTL). 

[3] Gambar 4 modifikasi metoda analisis proses kebijakan oleh IDS 
(2006) serta segitiga etika politik oleh Sutor (1991) dan Bowman 
(2010) di dalam Haryatmoko (2011). 

[4]  Diskursus yang digunakan untuk menetapkan masalah dan 
solusinya, mengapa sesuatu dianggap sebagai masalah oleh 
sekelompok orang dan bukan masalah oleh kelompok lainnya. 
Mengapa dengan masalah yang sama sekelompok orang 
menentukan solusi berbeda dengan kelompok orang yang lain. 
Misalnya, akan ada perbedaan masalah kerusakan hutan yang 
ditetapkan berdasarkan diskursus conservationism dan eco-
populism. Yang pertama menganggap bahwa masyarakat lokal 
sebagai ancaman dan yang kedua menganggap konservasi yang tidak 
peduli terhadap kebutuhan masyarakat lokal tidak akan dapat 
mempertahankan keberadaan hutan (Wittmer dan Birner 2003). 
Sebagaimana diuraikan oleh Shore dan Wright (1997), diskursus 
tersebut bukan hanya sekedar kerangka pikir yang mempercayai 
sebab-akibat tertentu (causal beliefs). Ia dapat digunakan sebagai 
alat untuk mendominasi dan mengeluarkan pihak-pihak yang tidak 
dikehendaki. 

[5] Politik dan kepentingan atas ditetapkannya suatu kebijakan. Setiap 
pihak dalam kehidupannya mempunyai tujuan-tujuan yang ingin 
dicapai. Tujuan-tujuan itu—secara implisit atau eksplisit—
diwujudkan dan diperjuangkan agar dapat terakomodir dalam 
penetapan kebijakan. Politik dan kepentingan secara sederhana 
merupakan penjabaran, selain diskursus juga pilihan etika, apakah 
untuk kepentingan individu, kelompok atau masyarakat luas 
(Haryatmoko 2011). Dalam hal ini, terdapat hubungan timbal balik 
antara diskursus dan kepentingan. Seseorang akademisi yang 
menggunakan diskursus yang tercermin dari teori, konsep atau 
pendekatan dalam kajiannya – disadari atau tidak – hasil kajiannya 
itu dapat digunakan oleh sekelom-pok orang yang kepentingannya 
terdukung oleh hasil kajian itu. Di pihak lain, sekelompok orang yang 
mempunyai kepentingan tertentu akan memaksakan menggunakan 
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diskursus yang tercermin di dalam teori, konsep atau pendekatan 
untuk menentukan masalah dan solusi kebijakan yang sedang 
ditetapkan Pemerintah. Dalam konteks inilah, disebutkan bahwa 
teori, konsep maupun pendekatan dalam kajian ilmiah tidak netral 
atau tidak bebas nilai (Sutton 1999; IDS 2006). 

[6]  Aktor yang mempromosikan dan jaringan kerjanya. Kuat-lemahnya 
untuk dapat mencapai tujuan kebijakan biasanya sangat tergantung 
dari kedudukan, posisi dan sumberdaya yang dimiliki oleh aktor-
aktor beserta jaringan kerjanya. Aktor-aktor dan jaringannya 
terbentuk karena kesamaan diskursus dan kepentingan 
sebagaimana diuraikan sebelumnya. Sedangkan sumberdaya yang 
dimaksud yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
mempengaruhi pihak lain maupun aturan dan jaringan (Thomson et 
al 2003 di dalam Hermans dan Thissen 2009), misalnya dapat berupa 
kekuasaan, kewenangan, anggaran, kekayaan, dan lain-lain. 

[7] Yang dimaksud pelaksana kebijakan disini adalah Dinas Kehutanan 
dan Unit Pelaksana Teknis Kehutanan, yaitu lembaga-lembaga yang 
secara umum bukan yang mempunyai prakarsa dan pembuat 
kebijakan. Sedangkan subyek kebijakan adalah para pelaku usaha 
dan masyarakat yang terkena dampak berjalannya kebijakan. 

[8] Infrastruktur etika yaitu semua bentuk sarana yang mendorong dan 
mem-beri sangsi untuk mengarahkan secara koheren dan 
terkoordinasi pada norma-norma untuk meningkatkan pelayanan 
publik (Piron 2007 dalam Haryatmoko 2011). Dorongan dari dalam 
untuk mewujudkan infrastruktur etika, yaitu: 1). Komisi etika, 2). 
Tersedianya konsultasi etika, 3). Mekanisme whistle-blowing 
(hotlines, komunikasi konfidensial), 4). Cara rekrutmen dengan 
standar etika disertai pendidikan dan pelatihan etika secara berkala, 
5). Proses evaluasi kinerja diarahkan ke identifikasi dimensi-dimensi 
etika, 6). Audit etika. Adapun dorongan dari luar terdiri dari: 1). 
Akuntabilitas dan pers bebas yang kritis, 2). Adanya rotasi jabatan 
karena merupakan benteng melawan godaan korupsi dan konflik 
kepentingan, 3). Kode etik dan legislasi yang untuk mencegah konflik 
kepentingan, pembentukan auditor mandiri, sistem pengawasan 
internal dan dewan penasehat etika, 4). Pada tingkat manajerial, 
kompetensi teknis dan kemampuan leadership pejabat publik 
menopang kompetensi teknis. Dalam hal ini banyak masalah dapat 
dihindarikan dari dilema etis berkat kemampuan dalam 
memecahkan masalah-masalah yang sebetulnya bersifat teknis, 
komunikatif atau kepemimpinan (Haryatmoko 2011). 

[9]  Deputi I (Perencanaan dan Kerjasama), Deputi II (Konstruksi, 
Operasi, dan Pemeliharaan), Deputi III (Edukasi, Sosialisasi, 
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Partisipasi, dan Kemitraan) dan Deputi IV (Penelitian dan 
Pengembangan) 
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4 

Kebijakan Restorasi Gambut di Tingkat 
Masyarakat 

Pendahuluan 

 

Kebijakan restorasi gambut di Indonesia hadir sebagai 
respon terhadap adanya kebakaran hutan dan lahan 
(karhutla) yang begitu besar yang terjadi pada tahun 2015. 
Kerugian negara akibat dari karhutla 2015 diduga mencapai 
Rp221 triliun atau 16.1 miliar USD (Glauber et al 2016). Emisi 
yang diakibatkan telah menyumbangkan 1.750 juta metrik 
ton karbon dioksida (MtCO2e) terhadap emisi global pada 
tahun 2015.[1] Selain itu, karhutla 2015 juga telah 
memberikan dampak sosial bagi kurang lebih 43 juta jiwa 
penduduk yang terpapar oleh kabut asap (Purnomo et al 
2015).  

Karhutla, bencana ekosistem utamanya terjadi di wilayah-
wilayah lahan gambut, yaitu di Sumatera, Kalimantan dan 
yang terbaru adalah di Papua. Provinsi Sumatera Selatan 
(Sumsel) merupakan wilayah yang mengalami karhutla 
tertinggi, dengan luasan 608an ribu ha lahan terbakar, atau 
setara dengan 23% wilayah Sumsel. Selanjutnya adalah 
Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai 429an ribu ha 
(Glauber et al 2016). Lahan gambut memang mendukung 
baik secara sosial-ekonomi politik dan ekosistem terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan (Purnomo et al 2015; Purnomo et 
al 2016, Purnomo et al 2017; Suwondo et al 2018; Purnomo 
et al 2018).  
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Ekosistem gambut (peat swamp) di Indonesia mencapai 
20.6 juta ha (70%) dari total lahan gambut di Asia tenggara 
atau 10.8% dari total daratan Indonesia (Suwondo et al 
2018). Lahan gambut dalam beberapa khasanah keilmuan 
telah diklaim sebagai lahan yang marginal (Carmenta et al 
2017), atau sangat terbatas untuk dilakukan budidaya 
pertanian. Hal ini akibat ciri biofisiknya yang menjadikan 
keterbatasan dalam pengelolaan pertanian, apalagi dalam 
pengelolaan skala kecil oleh masyarakat. Kebakaran lahan 
gambut secara besar memang dipicu oleh kondisi tanah yang 
tidak lagi basah, tetapi di balik itu, intervensi pasar menjadi 
pendorong utama lahan gambut dibakar. 

Penyediaan lahan untuk skala besar dari lahan gambut 
menjadi pilihan yang sangat realistis. Sebagai lahan yang 
marginal dan kurang produktif, lahan gambut dipandang 
sebagai lahan/tanah yang memiliki harga jual yang sangat 
rendah. Inilah pada akhirnya menjadi faktor produksi yang 
sangat memungkinkan (sangat murah) bagi perusahaan 
budidaya skala besar baik bagi kelapa sawit ataupun hutan 
tanaman industry (HTI) (McCarthy et al 2012; Miettinen et al 
2016; Persoon dan Simarmata 2014). Untuk mempersiapkan 
lahan gambut sebagai lahan budidaya dilakukan pembakaran, 
yang sebenarnya memberikan nilai ekonomi tambahan 
dalam rantai usaha perusahaan budidaya skala besar 
tersebut (Purnomo et al 2016). Di beberapa hasil penelitian 
(khususnya McCarthy et al 2012; Carmenta et al 2017; dan 
Purnomo et al 2018) diceritakan bahwa pasca pembakaran 
hutan dan lahan seringkali lahan gambut atau hutan beralih 
fungsi dari hutan yang lebih multikultur kepada budidaya 
yang lebih monokultur seperti kelapa sawit dan HTI serta 
berskala besar. Sehingga kebakaran hutan besar, seperti 
tahun 1980an dan 1998an, kebakaran hutan tahun 2015 
menjadi tahun pergantian ekspansi besar-besaran kepada 
budidaya monokultur yang berskala besar, khususnya pada 
lahan gambut tersebut. 

Pemerintah Joko Widodo mendapatkan tamparan yang 
cukup keras akibat karhutla saat itu. Digambarkan oleh 
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beberapa publikasi (Huijnen et al 2016; Glauber 2016) bahwa 
kebakaran hutan pada tahun 2015 menghasilkan emisi yang 
melebihi seluruh ekonomi dari USA. Indonesia cukup menjadi 
sorotan dunia, perihal karhutla yang besar ini. Pada tahun 
2015, bertepatan dengan KTT Perubahan Iklim Paris, 
Presiden Joko Widodo menyatakan kembali komitmen 
Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). 
Salah satu komitmen tersebut dengan menerbitkan Perpres 
No.1/2016 tentang Pembentukan Badan Restorasi Gambut 
(BRG). Badan ini dianggap penting dalam membantu upaya 
penurunan emisi GRK karena diidentifikasi bahwa sebesar 
33% lahan yang terbakar pada karhutla 2015 merupakan 
lahan gambut yang tersebar di Jambi, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera 
Selatan, dan Papua. Bentuk komitmen pemeritah terhadap 
capaian target penurunan emisi GRK dan pennaganan 
Karhutla tersebut mendapatkan apresiasi yang tinggi dari 
kalangan internasional.  

Lebih jauh, komitmen pemerintahan Jokowi-JK didalam 
menangani bencana ekologis karhutla dimanifestasikan oleh 
peran strategis berdirinya BRG. Tugas-tugas dan fungsi 
perbaikan dan restorasi ekosistem gambut selanjutnya 
dijalankan oleh BRG melalui tiga komponen utama, yaitu: (1) 
pembasahan lahan gambut; (2) mengembalikan tutupan 
lahan gambut dengan revegetasi; dan (3) menciptakan 
sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat yang lebih 
beragam dan lebih sesuai dengan karakteristik gambut. 

Pada bagian ini, akan disampaikan analisis perihal temuan 
lapangan terhadap bagaimana implemetasi dan kebijakan 
restorasi gambut bekerja di tingkat masyarakat atau tapak 
desa. Desa menjadi unit kajian karena objek dan subjek 
implementasi kebijakan yang penting dalam kerangka 
restorasi gambut yang dijalankan oleh BRG, utamanya pada 
revitalisasi melalui program Desa Peduli Gambut (DPG). Pada 
bagian ini akan dipaparkan temuan di tingkat desa (tapak) 
khusunya mengenai dua hal. Pertama, terkait gap antara 
kebijakan dan implementasinya di tingkat desa. Dan kedua, 
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terkait proses dan mekanisme kebijakan seperti apa yang 
sedang dijalankan oleh pemerintah melalui BRG. Pada bagian 
kedua ini utamanya dengan menggunakan pendekatan IDS 
2006, yaitu narasi dan diskursus yang berkembang; politik 
dan kepentingan dalam kebijakan restorasi gambut ; serta 
aktor dan jaringan yang terbentuk. 

 

PRAKTIK KEBIJAKAN DI DESA  
DI SUMATERA SELATAN 

Gambaran Ekologis Desa Penelitian 

DESA MENANG RAYA 

Penelitian ini (yaitu telaah tingkat tapak) dilaksanakan 
pada dua desa, yaitu Desa Menang Raya dan Desa Cinta Jaya. 
Desa Menang Raya merupakan desa pemekaran tahun 2000-
2002 dari Desa Pedamaran VI. Desa ini berada di Kecamatan 
Pedamaran, Kabupaten Ogan Komiring Ilir atau sering 
disingkat menjadi OKI. Kecamatan Pedamaran terkenal 
dengan penghasil kerajian anyaman tikar yang terbuat dari 
tumbuhan purun, yaitu jenis tanaman yang tumbuh secara 
endemik di tanah (ekosistem) gambut. Desa Menang Raya 
memiliki luasan mencapai 1.755 ha dengan empat (4) dusun. 

Dusun I, Dusun II dan Dusun III merupakan dusun dengan 
jumlah penduduk yang banyak yaitu masing-masing 
berurutan 2.539 jiwa, 1.512 jiwa dan 4.031 jiwa sedangkan 
Dusun IV hanya mencapai 606 jiwa. Banyaknya penduduk 
tentunya akan berpengaruh pada tipologi ekosistem dan 
penghidupan/mata pencaharian dari masing-masing 
masyarakat di dusun tersebut. Dusun I hingga III merupakan 
dusun padat pemukiman yang dilengkapi dengan berbagai 
fasilitas umum untuk masyarakat seperti kompleks kantor 
pemerintah, pasar, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan 
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lain sebagainya. Masyarakat diketiga dusun ini umumnya 
bermatapencaharian sebagai wiraswasta-pedagan dan 
pegawai/buruh pertokoan di pasar. Mayoritas penduduk 
sebagai pegawai/buruh merupakan corak produksi yang 
tidak secara langsung bersentuhan dengan sumberdaya 
lahan, adapun petani khususnya palawija menjadi minoritas 
di Dusun I hingga III ini. 

Kondisi di atas sangat berbeda dengan Dusun IV, Damar 
Sari. Mayoritas penduduk dusun ini merupakan pendatang 
melalui program transmigrasi tahun 1970an. Masyarakat 
dusun ini dikategorikan berada pada usia produktif dan 
merupakan penduduk transmigran generasi ke dua. Artinya 
penduduk dalam usia kanak-kanak merupakan generasi ke 
tiga. Kultur masyarakat Dusun IV (transmigran) ini adalah 
pertanian budidaya yang secara spesifik merupakan petani di 
lahan gambut. Dengan kata lain, satu-satunya wilayah 
berlahan gambut di Desa Menang Raya hanya berlokasi di 
Dusun. 

 

Gambar 4.1 Peta Desa Menang Raya 

Wilayah Dusun IV Damar Sari pada mulanya adalah dusun 
bagian pada Desa Suka Pulih, tetapi pada tahun 2007 
berpisah dengan desa awal dan bergabung dengan Desa 
Menang Raya. Secara historis tanah di dusun Damar Sari 
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sebagian besar wilayahnya didominasi oleh tanah gambut. 
Seiiring berjalananya waktu melalui berbagai aktivitas 
pengolahan tanah oleh masyarakat untuk peruntukan 
pemukiman, persawahan dan perkebunan, maka secara 
berangsur-angsur terjadi pencampuran antara tanah gambut 
dengan tanah mineral. Lebih jauh, proses pemampatan atau 
pemadatan tanah secara terus-menerus ini kemudian 
mengubah komposisi kandungan gambut yang lebih 
menunjukkan karakteristik tanah mineral. Cara inilah yang 
kemudian menghasilkan tanah mineral yang dijadikan 
pemukiman dan sebagian ladang pertanian. Khusus tanah 
mineral di dusun Damar Sari sebagian dimanfaatkan oleh 
masyarakat Pedamaran menjadi lahan perkebunan karet dan 
kelapa sawit.[2] 

Selain tanah mineral dan gambut di atas, yang menjadi ciri 
ekosistem lanskap di Sumatera Selatan umumnya adalah 
perairan darat baik melalui sungai ataupun lebak. 
Sebagaimana pula yang berada di Desa Menang Raya ini, 
lebak merupakan semacam rawa-rawa yang terhubung oleh 
sungai dengan mengalami pasang-naik dan surut secara 
alami (Gusti 2001). Di Desa Menang Raya terdapat beberapa 
lebak, yaitu: lebak Pedamaran, Lebak Petai Kecik, Lebak Teriti 
yang menyatu denggan Lebak Lepung Lintang, Lebak Lepung 
Perumpung, Danau Teluk Rasau, Lebak Tirau, Lebak Seketuk 
dan Lebak Galuh. Garis besar Desa Menang Raya secara 
sumber lahan dibagi menjadi tiga kategori seperti yang telah 
didiskripsikan di atas yaitu: (1) tanah mineral yang 
merupakan pemukiman, perkebunan karet dan kelapa sawit 
dan pertanian budidaya; (2) tanah gambut; dan (3) perairan 
lebak. 

DESA CINTA JAYA 

Shohibuddin et al (2018) telah menggambarkan 
bagaimana teks UU Desa tidak (belum) mengakomodir narasi 
tentang demokratisasi desa terhadap sumberdaya alam. 
Selanjutnya yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana 
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desa atau UU Desa bisa menjawab jika teritori sebuah desa 
dikepung oleh perusahaan-perusahaan korporasi skala besar. 
Ilustrasi tersebut sangat tepat jika dipaparkan dari kondisi 
ekologi dan lingkungan Desa Cinta Jaya, karena sebagian 
besar areal desa ini (yaitu hingga 60%) merupakan konsesi 
perkebunan sawit atau paling tidak dikuasai oleh sebagian 
kecil perorangan yang bukan warga Desa Cinta Jaya. 

 

Gambar 4.2 Peta penguasaan lahan di Desa Cinta Jaya 

Desa Cinta Jaya memiliki luas area yang cukup besar, yaitu 
15.705,31 ha. Luasan tersebut secara umum terbagi kedalam 
tipologi tata guna berurutan sawah padi-palawija 30%, 
perkebunan-kelapa sawit dan karet 30% dan hanya 10% 
untuk pemukiman. Pemukiman tersebar dalam 3 (tiga) 
dusun, Dusun I, Dusun II, dan Dusun III dengan 10 RT dan 3 
RW dengan jumlah penduduk 2.225 jiwa yang terdiri dari 
1.098 jiwa laki-laki dan 1.127 jiwa perempuan tergabung 
dalam 362 KK. Perkampungan desa ini mengikuti jalur Sungai 
Babatan yang sekaligus sebagai pembatas wilayah Desa Cinta 
Jaya dan Pedamaran. Rumah-rumah warga desa ini 
merupakan jenis rumah apung, yaitu rumah yang mengapung 
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dipinggir sungai Babatan tersebut. Bentuk perkampungan ini 
tentunya sangat berbeda dengan sebagian besar pemukiman 
di Kecamatan Pedamaran, atau Desa Menang Raya 
sebagaimana dipaparkan diatas. Sebagian besar masyarakat 
desa Cinta Jaya merupakan etnis Palembang, yang 
mempunyai kultur ekosistem-masyarakat sungai (air), 
seperti pada umumnya masyarakat di daerah-daerah hilir 
Sumatera Selatan. 

Pemukiman masyarakat Desa Cinta Jaya menunjukkan 
pola yang khas. Bagian muka rumah masyarakat menghadap 
ke sungai sementara bagian belakangnya menghadap ke jalan 
desa. Artinya jalan desa dibangun sepanjang sungai dimana 
pemukiman didirikan warga. Sekaligus jalan desa ini 
menandakan tanah dengan tipe mineral. Terlebih, wilayah 
Desa Cinta Jaya tempat pemukiman dan dibangunnya jalan 
desa itu pulalah yang merupakan tanah mineral, selebihnya 
sejumlah 90% merupakan tanah gambut. 

Karakteristik warga desa yang beretnis Palembang tidak 
memiliki kultur bertani atau mengelola lahan gambut. Oleh 
karenya sebesar 90% lahan gambut yang berada di desa ini 
merupakan konsesi perkebunan kelapa sawit, yakni PT 
Gading Cempaka Graha (GCG) masuk tahun 2007 dan 
menguasai 1.559,11 ha lahan desa, PT Rambang Agro Jaya 
(RAJ) beroprasi tahun 2010 dan menguasai 3.201,1 ha lahan, 
PT Sampoerna Agro Tbk (SAT) dengan penguasaan mencapai 
4.009,75 ha dan selanjutnya adalah PT Kalntan Sakti (PKS). 

Pada mulanya mata pencaharian masyarakat secara garis 
besar terdiri dari 3 (tiga) aktivitas yaitu pedagang; pencari 
ikan dan bertani padi sonor. Masyarakat saat ini sudah tidak 
lagi bertani padi sonor. Aktivitas bertani sonor telah ‘punah‘ 
sejak sekitar tujuh (7) tahun yang lalu (2011) yang 
disebabkan oleh (1) lahan gambut telah dikuasai oleh 
perusahaan; (2) kondisi pasang-surut yang tidak bisa 
diprediksi dengan baik; (3) lahan gambut telah dikeringkan 
oleh perusahaan melalui sistem kanal (parit) yang memicu 
kerentanan kebakaran;[3] dan (4) ketika musim penghujan 
lahan gambut yang digunakan untuk pertanian banjir karena 
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adanya buangan air dari pekebunan sebagai akibat lanjutan 
dari sistem kanan perkebunan sawit. 

Lokasi pemukiman warga dengan lahan gambut 
rentangnya sangat jauh, yaitu sekitar 1 (satu) hingga 2 (jam) 
jam jika ditempuh melalui darat dengan kendaraan bermotor. 
Pemanfaatan lahan gambut oleh masyarakat terletak pada 
ladang (lebak) purun yang dipanen dan menjadi salah satu 
sumber nafkah utama bagi masyarakat Desa Menang Raya 
yang beretnis suku Pedamaran dengan kultur menganyam 
tikar. Dari sisi lokasi, kendati secara geografis ladang purun 
terbesar di Kecamatan Pedamaran berlokasi di Desa Cinta 
Jaya, namun secara lokasi akses ke ladang purun Desa Cinta 
Jaya justru lebih dekat ditempuh oleh warga desa menang 
Raya. Disilah letak keterhubungan antara sosial-ekonomi 
gambut antara Desa Menang Jaya dan Desa Cinta Jaya dimana 
keduanya merupakan Desa Peduli Gambut BRG. Sementara 
secara ekologis, ekosistem ladang purun terbesar di Desa 
Cinta Jaya ini sekaligus merupakan kubah gambut, dan secara 
teritoris ladang purun tersebut merupakan wilayah konsesi 
PT SAT. 

Sebagai sumber ekonomi sampingan yang dapat 
diandalkan oleh warga, ladang purun bersifat open access dan 
common property rights. Oleh karenanya purun sebagai 
bahan baku anyaman tikar bisa diakses oleh warga dari 
berbagai desa. Tetapi atas desakan masyarakat Pedamaran, 
Lembaga kemasyarakatan (Civil Society Organization, CSO) 
Purun Institute dan beberapa pemerintah desa 
memperjuangkan ladang purun di Desa Cinta Jaya sebagai 
areal bernilai konservasi tinggi (NKT). Perjuangan kelompok 
masyarakat ini berlanjut kepada rancangan peraturan daerah 
(Raperda) Kabupaten OKI tentang Perlindungan Ekosistem 
Tanaman Purun untuk Kearifan Masyarakat. 
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Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut: 
Masyarakat Diuntungkan? 

Desa Peduli Gambut (DPG) merupakan sebuah program 
yang berada di tingkat tapak dengan tujuan untuk 
penanganan karhutla melalui pencegahan kebakaran dan 
revitalisasi sumber-sumber penghidupan masyarakat 
pedesaan gambut. DPG menyebar dalam Kesatuan Hidrologis 
Gambut (KHG). KHG ini merupakan Kawasan dengan 
argumentasi keilmuan yang menjadi prioritas dalam upaya 
restorasi dan perbaikan lahan gambut.  

DPG Menang Raya memiliki kurang lebih 200 ha lahan 
gambut yang terkonsentrasi di Dusun IV Damar Sari. Upaya 
penyelarasan program-program pembangunan di desa ini 
utamanya berjalan mulai tahun 2018 melalui berbagai 
program baik yang langsung melalui Badan Restorasi Gambut 
(BRG) ataupun kemitraan yang difasilitasi oleh CSO lokal. 
Progam BRG melalui DPG dilakukan selama 10 bulan dengan 
pendampingan seorang fasilitator untuk tiap desa. 
Program/kegiatan yang dijalankan beragam mulai dari 
sosialisasi, pelatihan pertanian organik hingga penyusunan 
rencana pembangunan desa dan pembuatan peraturan desa.  

Terdapat dua dusun yang melakukan kehidupan 
keseharian berhubungan dengan gambut baik langsung 
ataupun tidak, yaitu Dusun II dan Dusun IV. Masyarakat 
Dusun II khususnya perempuan-perempuan merupakan 
pengerajin anyaman purun. Purun merupakan jenis tanaman 
yang hidup di rawa gambut. Dari tanaman purun inilah 
menjadi bahan baku untuk pembuatan anyaman. Anyaman 
purun telah menjadi identitas bagi masyarakat etnis 
Pedamaran. Selanjutnya adalah Dusun IV, disinilah lahan 
gambut yang berada di Desa Menang Raya. Masyarakat Dusun 
IV merupakan masyarakat transmigran yang keseharian 
penghidupannya merupakan petani budidaya di tanah 
gambut dan mineral.[4] 
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LARANGAN MEMBAKAR DAN TERBATASNYA HASIL PERTANIAN 

PANGAN 

Wacana pembukaan lahan dengan cara membakar 
sebenarnya telah lama ada, bahkan telah diterapkan dalam 
kebijakan. Pasca kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015, 
pemerintah mempertegas kebijakan tersebut, zero burning. 
Di beberapa publikasi media massa disebutkan bahwa 
pemerintah akan menindak tegas siapapun yang melakukan 
pembakaran hutan dan lahan. Berbagai apparatus 
dikerahkan, diantaranya TNI, Polri, badan khusus 
penanggulangan bencana baik pusat dan daerah BPBN dan 
BPBD. Bahkan kementerian dan apparatus pemerintah 
daerah menjadikan karhutla sebagai pekerjaan yang rutin 
dilakukan. 

Pembukaan lahan melalui pembakaran memang menjadi 
alternatif yang cukup efisien dan efektif. Bahkan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai tambah (added 
value) ekonomi lahan pasca di bakar (Purnomo et al 2015, 
2016, 2017, 2018). Akan tercipta pasar tanah baru dan lebih 
tinggi (jika dilihat dari harga) pasca lahan tersebut dibakar 
(McCarthy et al 2010 dan McCarthy et al 2012). Purnomo et 
al (2015) menjelaskan bahwa di wilayah penelitiannya, 
pembakaran hutan dan lahan yang memicu karhutla besar 
tidak hanya dilakukan oleh perusahaan konsesi berbasis 
lahan saja, HTI ataupun perkebunan, tetapi juga dilakukan 
oleh masyarakat yang kemudian lahan bekas bakar tersebut 
masuk dalam pasar tanah baru. Tentunya hal tersebut tidak 
mutlak demikian, pembakaran lahan memang telah menjadi 
bagian dari kultur masyarakat dalam produksi pertanian. 

Dikenal dengan istilah ‘sonor’ yaitu sistem budidaya padi, 
di mana penyiapan lahan tanam diawali dengan pembakaran 
tanah gambut (Chokkalingam et al 2003, Larastiti 2018). 
Sistem sonor ini telah dikenal lama oleh masyarakat yang 
bertani di lahan gambut di Sumatera Selatan (Suyanto et al 
2004), khususnya pada masyarakat lokal atau asli. Cara 
tanam sonor dengan nugal justru tergolong baru, karena 
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dikenalkan oleh warga transmigrasi. Penanaman dilakukan 
dengan cara menebar benih padi secara tidak teratur, atau 
dengan cara pembuatan lubang tanam yang cukup rapat 
jaraknya antar lubang benih diletakkan pada lubang 
tersebut.[5] Setelah lahan dibakar benih padi ditebar dan 
ditinggalkan selama empat (4) hingga enam (6) bulan, apabila 
dilakukan budidaya tidak intensif. Penanaman intensif akan 
memerlukan beberapa proses, yaitu penyiangan rumput atau 
gulma dan pemupukan, selanjutnya baik pada padi sonor 
intensif ataupun tidak adalah proses pemanenan. Setiap 
proses tersebut dilakukan secara berkelompok atau warga 
desa menyebutnya bergilir.  

Pembakaran lahan sebagai langkah pertama sebelum 
hujan dating dan kemudian padi padi sonor ditebar oleh 
masyarakat merupakan cara pertanian tradisional dan 
berlangsung tanpa terkendali. Di beberapa daerah, memang 
sistem tenurial dan kepemilikan lahan juga bisa 
mempengaruhi bagaimana pembakaran lahan dilakukan. 
Seperti halnya yang dicontohkan oleh Chokkalingam et al 
(2003), di Air Sugihan (pada awal tahun 2003) kepemilikan 
lahan padi ‘sonor’ masih bersifat milik bersama, adat (meski 
perkembangan waktu menuju kepada kepemilikan pribadi), 
luasan lahan ‘sonor’ cukup besar, sehingga pembakaran lahan 
untuk menanam padi sonor juga besar dan sistem 
pengendaliannya masih terbatas. 

Hal di atas cukup berbeda dengan yang terjadi pada 
masyarakat di Dusun Damar Sari, Menang Raya OKI, di mana 
kepemilikan lahan pertaniannya adalah individu. 
Pembakaran lahan dilakukan dengan berkelompok antar 
petani dan lahan yang dibakar akan dilakukan bergilir. 
Pembakaran lahan mempertimbangkan beberapa hal, 
utamanya pada waktu pembakaran dan arah mata angin. 
Antar petani (ditandai dengan rumah tangga petani) akan 
berkelompok melakukan setiap proses budidaya tanaman 
padi sonor. Proses penyiapan lahan dengan pembakar 
dilakukan dengan cukup singkat. Musim penyiapan lahan 
terjadi di akhir musim kemarau. Pembakaran lahan pada 
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umumnya dimulai pada pagi hari dan akan padam menjelang 
siang hari, yang kedua adalah pembakaran dilakukan pada 
siang hari ketika matahari posisinya “tepat di atas kepala”. 

Penyiapan lahan sonor dengan pembakaran memiliki dua 
fungsi, meskipun di berbagai penelitian sering disebutkan 
hanya untuk menambah unsur hara pada tanah atas abu yang 
dihasilkan dari pembakaran (Chokkalingam et al 2003, 
Suyanto et al 2004, Chokkalingam et al 2007, Larastiti 2018). 
Manfaat dari pembakaran yang lebih utama adalah dapat 
mengendalikan bahkan membasmi hama tanaman padi 
khususnya tikus. Hama tikus menjadi penghalang (constrain) 
utama sejak lama bagi masyarakat dalam budidaya padi 
‘sonor’ (Wildyana 2017). Pada akhir musim kemarau, 
merupakan siklus biologis-reproduksi hewan tikus, yaitu 
pada waktu tersebut tikus dalam kondisi ‘hamil’. Sehingga 
jika penyiapan lahan padi ‘sonor’ tidak dilakukan dengan 
pembakaran, maka bisa dimungkinkan akan terjadi gagal 
panen di kemudian hari.  

Budidaya padi ‘sonor’ dimanfaatkan untuk keperluan 
keluarga atau subsisten. Pemenuhan kebutuhan pangan 
karbohidrat melalui padi sonor yang diusahakan oleh rumah 
tangga, sedangkan kebutuhan sayur dan lainnya melalui jual 
beli. Setiap petani akan berkelompok untuk melakukan 
budidaya padi ‘sonor’. Jumlah kelompok biasanya 
menggambarkan jumlah rumah tangga yang tergabung dalam 
kelompok tersebut dan menentukan waktu bergilir dalam 
proses budidaya padi ‘sonor’. Sebagai contoh, jika dalam satu 
kelompok berjumlah 15 anggota, maka waktu/hari tanam 
akan dilakukan secara bergiliran dari lahan anggota 1 ke 
anggota lainnya hingga pada giliran anggota terakhir, nomor 
urut 15.  

Masyarakat melakukan budidaya tanam padi ‘sonor’ dua 
(2) kali dalam satu tahun. Pertama dilakukan ketika 
menjelang musim penghujan, di awali dengan penyiapan 
lahan tanam dengan pembakaran lahan pada akhir musim 
kemarau seperti yang telah disebutkan di atas. Musim kedua 
yaitu di akhir musim penghujan. Masyarakat melakukan 
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penanam dengan cara tandur bibit, yaitu menebar benih pada 
sebidang tanah hingga usia tertentu. Selanjutnya dilakukan 
tandur dengan cara menanam sejumlah bibit tanaman padi 
pada satu lubang. Sistem tanam ini selayaknya dilakukan oleh 
petani padi di Jawa. Selanjutnya pengerjaan disetiap proses 
budidaya padi musim hujan ini sama dengan di musim 
kemarau, yaitu dilakukan dengan berkelompok gilir. 

Pertanian padi ‘sonor’ bagi masyarakat yang hidup di 
lahan gambut menjadi komponen yang sangat penting. 
Pertanian padi ‘sonor’ ini untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga. Hampir setiap keluarga memenuhi kebutuhan 
pangan korbohidratnya dari hasil ladang sendiri. Setiap 
panen padi dalam masa tanam enam (6) bulan bisa 
memenuhi kebutuhan keluarga selama enam bulan hingga 
satu tahun. Hasil yang berlebihan biasanya akan dijual ke 
pasar, diberikan kepada saudara sebagai bentuk syukur atau 
dipinjamkan kepada tetangga yang kebetulan pada musim 
yang sama hasil panen padinya tidak banyak, atau tidak 
mencukupi untuk hidup keluarga hingga musim tanam 
selanjutnya. 

Hasil tanam padi ‘sonor’ dengan cara tidak intensif bisa 
mendapatkan hasil yang banyak. Salah satu petani 
mendiskripsikan bahwa lahannya seluas 0.25 ha bisa 
menghasilkan gabah basah minimal 18 karung. Hasil tersebut 
cukup banyak untuk kebutuhan beras selama enam bulan. 
Sedangkan padi ‘sonor’ intensif tentunya lebih banyak 
dibandingkan tidak intensif. Adapun nutrisi pupuk pada 
sistem intensif adalah perpaduan pupuk kandang (yang 
diperoleh dari membelik pupuk kendang sapi) dan pupuk 
kimia. 

Pada saat ini budidaya padi ‘sonor’ dipengaruhi cukup 
besar atas kebijakan pemerintah tentang pelarangan 
pembukaan lahan dengan pembakaran. Sebagaimana yang 
telah dijelaskan di atas bahwa penyiapan lahan dengan 
pembakaran sudah menjadi kultur masyarakat. Suyanto et al 
(2004) menyebutkan bahwa padi sonor sudah dilakukan 
sejak masa kolonial, di beberapa daerah memang 
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berkembang pada akhir 1950 dan awal 1970an. Pasca 
karhutla besar tahun 1990an, beberapa publikasi 
menunjukkan bahwa pembakaran lahan oleh masyarakat 
untuk padi ‘sonor’ menjadi penyumbang emisi yang cukup 
besar. Di beberapa hasil penelitian selanjutnya telah 
dibuktikan pula bahwa dibalik kebakaran hutan terjadi 
perubahan tutupan dan tata guna lahan yang awalnya adalah 
lahan multikultur ataupun small-holder menjadi jenis 
tanaman yang monokultur dan dominan large-scale atau 
berbasis korporasi besar.  

Budaya monokultur dibeberapa daerah di Sumatera 
memang telah terjadi di masa kolonial Belanda, tanaman 
karet merupakan jenis tanaman perkebunan yang cukup 
intensif dilakukan oleh masyarakat khususnya pada tahun 
1940an dan ketika terjadi kenaikan harga karet tahun 
1975an masyarakat mulai mengembangkan tanaman karet 
secara agroforestri dengan jenis kayu-kayuan dan buah-
buahan (Wildyana 2017). Budidaya mulai berubah kepada 
komoditas kelapa sawit pada awal 1990an, itupun usaha 
skala besar (perusahaan). Pada saat ini telah terjadi 
perubahan yang cukup signifikan terhadap tutupan lahan 
yang sebenarnya dominan bukan dilakukan oleh 
masyarakat/komunitas local melainkan oleh perusahaan 
(McCarthy 2010). 

Pasca kebakaran 2015, pemerintah dengan tegas 
menerapkan kebijakan pelarangan pembakaran lahan. 
Kebijakan tersebut diterapkan tidak hanya pada masyarakat 
tetapi juga kepada perusahaan. Di beberapa pemberitaan 
memang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap 
perusahaan-perusahaan yang melanggar. Hal ini dibuktikan 
dengan beberapa pemberitaan seperti di Sumatera Selatan 
terdapat perusahaan (RPP, BMH dan RPS) yang telah 
ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian RI.[6] Tetapi 
tidak sedikit juga pemberitaan yang menyebutkan bahwa 
penanganan kebakaran melalui sosialisasi lebih banyak 
dilakukan kepada masyarakat. Diskursus tersebut menitik 
beratkan bahwa aktivitas pembakaran lahan untuk pertanian 
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oleh masyarakat menjadi faktor penyebab utama karhutla di 
Sumatera Selatan.  

Jika dihubungkan antara diskursus bagaimana gambut 
merupakan lahan marginal yang sulit untuk dibudidayakan 
secara smallholder dan kebijakan karhutla dan restorasi 
gambut akan terlihat bahwa terdapat gap yang lebar di 
dalamnya. Diskurus umum/publik menyebutkan bahwa 
setiap aktor mendukung upaya pemerintah dalam perbaikan 
kualitas dan restorasi gambut. Kebijakan itu salah satunya 
merupakan upaya untuk meminimalisir kejadian karhutla, 
meskipun pelarangan pembakaran lahan merupakan bagian 
kebijakan yang selalu ditekankan oleh Presiden Joko Widodo. 
Bahwa kebijakan pelarangan pembakaran lahan bagi 
masyarakat memberikan implikasi dan dampak yang besar 
terhadap pola produksi dan reproduksinya. 

Pelarangan pembakaran (utamanya bagi masyarakat) 
akan berdampak pada minimal tiga (3) hal, yaitu: 1) 
perubahan musim tanam; 2) ancaman hama tanaman; dan 3) 
ancaman kegagalan hasil panen. Pertama, kebijakan 
pelarangan kebakaran bisa dilihat pada upaya pemerintah 
dalam meminimalisir kebakaran pada saat acara 
internasional Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. 
Pemerintah, khususnya daerah menurunkan berbagai 
personil baik keamanan, aparat sipil ataupun melalui 
kelompok masyarakat untuk memantau titik panas (hotspot) 
dan kebakaran. Yang paling signifikan adalah menurunkan 
tentara dan polisi di desa-desa/masyarakat. Pada saat 
gelaran Asian Games tentara melakukan patroli, memantau 
kegiatan masyarakat hingga ke ladang. Model penanganan 
semacam itu cukup bisa dikatakan efektif, dengan dibuktikan 
melalui sangat minimnya kejadian kebakaran hutan pada 
rentang waktu tersebut. Tetapi upaya yang dilakukan 
sebenarnya telah memberikan efek trauma tersendiri bagi 
masyarakat dan merugikan masyarakat petani padi ‘sonor’ 
tentunya. 

Mengapa demikian? Gelaran Asian Games 2018 adalah 
menuju masa akhir-akhir musim penghujan. Artinya, musim 
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kemarau menuju musim penghujan merupakan waktu awal 
(musim) tanam padi ‘sonor’ bagi masyarakat. Hal ini 
memberikan gambaran bahwa kebijakan untuk larangan 
pembakaran lahan ketika gelaran Asian Games dengan 
dibarengi penurunan aparat keamanan ke masyarakat (desa) 
berakibat munculnya rasa takut masyarakat yang berlebihan. 
Masyarakat tidak berani sama sekali membakar/menyiapkan 
lahan selama Asian Games. Pasca gelaran Asian Games usai, 
masyarakat secara bergiliran mulai melakukan penyiapan 
lahan dengan membakar secara bergiliran.  

Masyarakat bisa menyiapkan lahan dengan cara dibakar 
tidak selanjutnya budidaya padi ‘sonor’nya bisa berjalan 
dengan baik. Waktu pembakaran lahan sudah lewat sangat 
mendekati dengan musim hujan, sehingga tidak semua lahan 
padi bisa disiapkan dengan baik. Akibatnya terdapat 
beberapa lahan yang tidak dilakukan pembakaran dibiarkan 
saja atau terdapat pula lahan yang dibersihkan tanpa bakar 
(zero burning) itupun dengan luasan yang sempit. Selain itu 
penundaan penyiapan lahan tanam akan berakibat pada 
perubahan (penundaan) masa tanam padi ‘sonor’ yang 
dilakukan oleh masyarakat. 

Kedua, akibat yang telah disampaikan pada bagian 
pertama di atas adalah tanaman padi ‘sonor’ akan terancam 
oleh hama tanaman, khususnya tikus. Mundurnya penyiapan 
lahan melalui pembakaran yang lebih dekat pada musim 
hujan akan berakibat pada tidak bisa disiapkannya lahan 
pertanian dengan baik. Kondisi ini memungkinkan pada 
berkembangnya hama tikus akibat tidak dibasminya hama 
melalui pembakaan lahan. Ketiga, dampak yang akan 
dirasakan oleh petani atas persoalan pertama dan kedua 
adalah potensi kegagalan panen. Hal ini sebenarnya telah 
dirasakan oleh petani semenjak diberlakukan secara ketat 
kebijakan pelarangan pembakaran lahan, pasca karhutla 
2015. Terdapat penurunan hasil yang sangat signifikan dari 
hasil panen padi ‘sonor’. Dengan luasan 0.25 ha masyarakat 
hanya menghasilkan gabah basah maksimal 8 hingga 9 
karung. 
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PROGRAM PEMERINTAH ATAS GAMBUT: MERUBAH WAKTU PRODUKSI 

PERTANIAN 

Kebijakan restorasi gambut yang dicanangkan, khususnya 
setelah terbitnya Perpres No.1/2016 adalah dilaksanakannya 
beberapa program di tingkat tapak, salah satunya adalah 
revitalisasi sumber-sumber penghidupan masyarakat 
melalui Desa Peduli Gambut (DPG). DPG dijalankan melalui 
pendampingan kelompok tani dan penyelarasan program-
program pembangunan desa-desa gambut. Pendampingan ini 
dilakukan oleh fasilitator desa (fasdes) selama 10 bulan 
hingga 12 bulan.  

Pendampingan DPG di Desa Menang Raya lebih fokus 
dilakukan pada dua dusun yaitu Dusun II dan Dusun IV. 
Dusun II merupakan sebuah dusun dimana penduduk/kaum 
perempuan (ibu-ibu) mempunyai kultur menganyam tikar. 
Bahan baku anyaman tikar tersebut berasal dari tanaman 
yang merupakan endemic tanah gambut, yaitu purun. 
Anyaman tikar menjadi produk yang dihasilkan oleh 
perempuan, yang sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh 
masyarakat Dusun II Desa Menang Raya saja. Anyaman tikar 
purun telah menjadi sebuah identitas bagi warga Pedamaran. 
Pada umumnya, perempuan di Dusun II mempunyai 
kecakapan/kemampuan untuk menganyam, kemampuan 
tersebut umumnya dikuasai oleh kalangan remaja hingga ibu-
ibu paruh baya. Hasil anyaman purun inilah yang saat ini 
menjadi diskurus umum bagaimana masyarakat melakukan 
aktivitas ‘tradisionil’nya selaras dengan alam lingkungan, 
meskipun beberapa hal justru masyarakat yang 
memanfaatkan dan mendayagunakan purun juga mengalami 
intimidasi atas wacana kebakaran hutan dan lahan (gambut). 

Dusun IV, Damar Sari merupakan daerah yang secara 
langsung, kehidupan masyarakatnya berhubungan sangat 
erat dengan lahan/tanah gambut. Terdapat 200 ha lahan 
gambut yang berada dan dikelola oleh warga sebagai ladan 
pertanian. Meskipun di dusun ini terdapat 155 KK tetapi 
hanya 15 KK yang mengikuti program pendampingan untuk 
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masyarakat gambut (DPG). Pendampingan masyarakat 
petani gambut merupakan bagian dari upaya revitalisasi 
sumber-sumber penghidupan masyarakat. Terdapat 
program ‘plot tanaman hortikultura’ yang ramah terhadap 
tanah gambut. Program pemberdayaan dilaksanakan dari 
perencanaan, pelatihan pembuatan pupuk hingga pada 
proses panen hasil pertanian.  

Yang cukup signifikan memberikan perubahan adalah 
mulai beralihnya petani pada pengurangan penggunaan 
pupuk kimia menjadi pupuk organic/kandang. Tetapi pupuk 
organic/kandang yang digunakan petani hingga saat ini 
diperoleh melalui membeli di toko pertanian. Program yang 
bertujuan untuk menjalankan kebijakan restorasi gambut 
tidak lepas dengan beberapa efek negatif bagi masyarakat. 
Meskipun tidak dirasakan secara tegas, memperkenalkan 
masyarakat kepada wilayah (syarat) administrasi-birokratis 
sebuah program baik pemerintah, CSOs ataupun donor, 
berdampak pula pada waktu produksi masyarakat.  

Program restorasi gambut dengan pembuatan ‘plot 
tanaman hortikultura’ berupaya untuk memberikan petak 
percontohan perluasan pengelolaan dan produk pertanian 
oleh masyarakat. Penanaman ini dilakukan di lahan gambut 
yang sudah sangat tipis dan bahkan boleh dikatakan sudah 
menjadi tanah mineral. Para anggota tani bersama 
pendamping diwajibkan untuk menyusun semacam proposal 
kegiatan penanaman. Dokumen tersebut memuat juga 
anggaran dan waktu kegiatan. Dilemma yang dihadapi 
selanjutnya adalah, politik anggaran tidak mampu 
mengakomodir musim tanam pertanian para petani. Artinya, 
ketika sebuah kegiatan masuk dalam siklus dan rantai 
administasi tentunya mempunyai kerangka kerja yang 
sebenarnya tidak saling berhubungan dengan musim tanam. 
Sebagai contoh, pada proposal yang diajukan, bahwa kegiatan 
dimulai pada bulan Juni dan berakhir pada Oktober. Logika 
dan rantai administrasi kegiatan dan keuangan projek yang 
diusulkan oleh pendamping dan masyarakat tidak 
mengakomodir hal tersebut. 
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Pencairan dana kegiatan baru bisa dilakukan pada bulan 
Agustus. Menurut kalender musim (normal petani) bahwa 
pada bulan Agustus, tanaman cabe pada masa-masa panen 
besar dan menuju bulan September mulai berkembang hama 
dan penyakit bagi tanaman cabe. Karena kegiatan disetujui 
dengan waktu yang mundur dan pencairan dana pun 
demikian, konsekuensi yang dihadapi oleh petani program 
adalah waktu tanam yang mundur juga. Hal ini berimplikasi 
pada gagalnya panen cabe akibat berkembangnya hama dan 
penyakit tanaman. Contoh di atas juga berlaku untuk 
beberapa komoditas pertanian yang lain. Yang pada intinya 
adalah rantai politik administrasi dan anggaran tidak selaras 
bahkan tidak saling mendukung dengan karender dan musim 
tanam bagi masyarakat pertanian di desa. Sehingga bisa 
dikatakan bahwa gagalnya aministrasi keuangan projek 
memerintah juga berperan merubah kalender (musim) 
tanam masyarakat yang berimplikasi pada gagalnya panen. 

ANYAMAN PURUN: MENUNTUT KEARIFAN LOKAL? 

Anyaman purun telah menjadi identitas masyarakat 
Pedamaran. Masyarakat pedamaran diyakini merupakan 
saudara dari masyarakat Meranjat, sebuah suku yang 
bermukim di Sumatera Selatan. Pedamaran berasal dari kata 
‘damar’ yang merujuk kepada salah satu jenis tanaman 
Damar. Bahwa masyarakat Pedamaran merupakan 
masyarakat Meranjat yang merantau dan menjadi penyadap 
getah tanaman damar. Dari itu akhirnya dikenal dengan 
‘berdamar’ dan selanjutnya Pedamaran. Selain berdamar, 
masyarakat ini juga memiliki kultur membuat anyaman yang 
berasal dari bahan baku tanaman purun.  

Tanaman purun merupakan jenis tanaman endemik yang 
hanya bisa hidup di tanah gambut. Beberapa literatur 
menyebutkan bahwa masyarakat telah mengenal tanaman 
purun sebagai bahan menganyam sejak masa kolonial. Purun 
yang dikenal oleh masyarakat Pedamaran pada mulanya 
adalah jenis purun yang berbatang besar. Sedangkan saat ini, 
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purun yang menjadi bahan baku anyaman adalah purun kecil 
atau masyarakat menyebutnya purun ‘halus’. Perubahan ini 
adalah akibat perubahan bentang lanskap alam ekosistem. 
Pada mulanya, kondisi umum daratan Sumatera Selatan 
adalah hutan dan perkebunan karet ataupun damar yang 
kemudian berganti menjadi hutan dengan satu jenis tanaman, 
yakni Hutan Tanaman Industri (HTI). Pada saat itulah terjadi 
perubahan bentang alam yang berakibat pada ekosistem yang 
ada.  

Perubahan tata guna ini mendorong berubahnya 
ekosistem, di mana dominan lahan gambut di Sumatera 
Selatan yang menjadi ciri khas sebagai lahan basah, akibat 
budidaya monokultur dan bersifat besar seperti HTI 
menuntut terjadinya pengeringan lahan. Hal ini berlanjut 
hingga saat ini, dimana terjadi perubahan yang sangat besar 
dan massif dari lahan hutan kepada lahan perkebunan kelapa 
sawit (McCarthy et al 2012). Perubahan menjadi monokultur 
kebun kelapa sawit menuntut agar ekosistem gambut 
‘direkayasa’ menjadi tanah mineral yang (cenderung) kering, 
tidak basah lagi. Sebaliknya bahan baku anyaman, yaitu 
tanaman purun, ukuran baik besar diameter ataupun 
panjangnya akan ditentukan oleh tingkat genangan air pada 
hamparan (lebak) tanah gambut. Keringnya lahan gambut 
merupakan akibat semakin luasnya perkebunan sehingga 
lebak purun mengering. 

Dengan adanya kebijakan restorasi gambut, saat ini (bisa 
dikatakan) anyaman purun mulai untuk diangkat kembali 
sebagai diskursus kearifan lokal masyarakat. Pada mulanya, 
anyaman purun hanya sebatas pada kebutuhan rumah 
tangga, seperti alas tikar bagi keperluan domestik. 
Berkembangnya waktu hasil anyaman purun diperjual-
belikan dan memberikan pendapatan ekonomi bagi rumah 
tangga. Anyaman purun menjadi aktivitas yang cukup intensif 
bagi masyarakat. Sebenarnya kultur menganyam tidak 
sebatas pada untuk menghasilkan nilai ekonomi belaka, 
tetapi menjadi media untuk menuturkan berbagai tuturan 
kehidupan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. 
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Maksudnya adalah ketika para perempuan menganyam, pada 
umumnya dibarengi dengan berbagai tuturan diskusi. Yang 
paling kental adalah, para perempuan menceritakan tentang 
pengalaman hidupnya, cerita-cerita dari leluhur, alam 
lingkungan, urusan dapur dan rumah, bagaimana mendidik 
anak, hingga pantangan-pantangan dalam kehidupan 
(Aisyarah 2018). 

Perempuan-perempuan di Pedamaran pada umumnya, 
dan Dusun II Menang Raya khususnya menganggap bahwa 
produk hasil anyamannya terbukti turut berkontribusi 
didalam memberi pendapatan tambahan bagi ekonomi 
keluarga. Perubahan memproduksi anyaman dari untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga (tikar untuk alas, perabotan 
dan sebagainya), sekarang diproduksi secara intensif untuk 
kebutuhan pasar. Diversifikasi hasil-produk anyaman yang 
awalnya hanya berupa tikar, sudah merambah pada jenis-
bentuk produk lainnya, seperti topi, tas, sandal, dan alat-alat 
perabotan rumah tangga lainnya. Sayangnya, meskipun telah 
terdapat diversifikasi produk anyaman, masyarakat 
mengakui bahwa hasil yang diperoleh masih rendah, dan 
produk ekonomi dari anyaman purun masih dalam 
wacana/diskursus untuk membantu ekonomi keluarga. 

Anyaman purun yang dilakukan oleh masyarakat saat ini 
telah diangkat (kembali) sebagai diskurus kearifan lokal (loca 
wisdom) di saat terjadi ‘penciutan’ ruang hidup bagi 
masyarakat dan krisis ekosistem dan ekologis. Anyaman 
purun menjadi wacana bagaimana transformasi dan 
kerusakan sumberdaya alam terjadi, khususnya pada 
ekosistem gambut. Menyempitnya lahan gambut, dengan 
berbagai perubahan dari hutan-rimba menjadi eksploitasi 
hutan melalui Hak Pengelolaa Hutan (HPH), budidaya hutan 
monokultur dalam skala besar melalui Hutan Tanaman 
Industri (HTI) dan budidaya yang ekspansif (saat ini) dan 
rakus akan lahan seperti kelapa sawit. Perubahan itu 
sebenarnya tidak hanya merubah tutupan lahan gambutnya, 
tetapi merubah lahan gambut (yang basah) menjadi tanah 
mineral yang kering. Hal ini saling memberi pengaruh besar 
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akan populasi tanaman purun, karena tanaman purun 
keberadaanya adalah ditopang oleh ekosistem gambut yang 
basah.  

Diskurus ini terlihat dari beberapa wacana media atas 
program-program pemerintah dan advokasi serta 
pendampingan CSOs terhadap masyarakat yang 
menggantungkan-berkelindan hidupnya dengan purun. 
Wacana ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari 
advokasi terhadap lahan (lebak) purun melalui upaya 
memperjuangkan kawasan purun sebagai wilayah konservasi 
masyarakat pada peraturan daerah baik desa, ataupun 
pemerintah daerah. Berbagai program pendampingan mulai 
dilakukan kembali kepada masyarakat, khususnya 
perempuan-perempuan/ibu-ibu pengerajin anyaman purun. 
Pendampingan tidak hanya pada ranah pelatihan-pelatihan 
teknis anyam, seperti dari produk yang lebih pada ‘monoton’ 
satu produk tikar, menjadi produk lainnya seperti tas, sandal, 
dan sebagainya, tetapi juga pengorganisasian kelompok 
anyam dan pengambil bahan batang purun di lebak purun.  

Pada ranah diskurus local wisdom dan ekologi politik 
terhadap gambut memang tidak serta-merta masyarakat 
memahami narasi besar yang berkembang. Narasi mikro 
yang beredar di masyarakat tidak lain terdapat 3 (tiga) hal 
yaitu dilarangnya pengelolaan lahan gambut (ladang 
pertanian) dengan cara membakar, pengelolaan lahan 
gambut oleh skala besar seperti sawit telah merubah kondisi 
lingkungan, dan upaya advokasi pengrajin purun diharapkan 
mampu menambahkan nilai ekonomi produk dari purun. 
Memang yang berhubungan sangat erat pada keberlanjutan 
lebak purun atau pengrajinnya adalah pada narasi ‘dampak’ 
pengelolaan skala besar-yang berdampak pada keringnya 
lahan purun, dan nilai tambah (added value) ekonomi produk 
purun. 
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Ekologi Politik Agraria: Menciutnya Ruang 
Hidup Rakyat 

Di balik kebijakan restorasi gambut terdapat dorongan 
(politik) global terhadap komitmen Indonesia dalam 
menurunkan emisi. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 
tahun 2015 meletakkan Indonesia sebagai negara yang harus 
bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Sehingga seperti 
paparan di awal, bahwa kebijakan restorasi gambut –berawal 
dari karhutla yang sebagian besar memang berasal dari lahan 
yang bertipologi tanah gambut, yang secara tinjaun 
(memang) diperlukan penanganan khusus. Gambut 
Indonesia mempunyai sifat mudah menguap dan melebur 
yang artinya sangat mudah terbakar jika terdapat sulutan 
dari api. Kebakaran lahan gambut yang terjadi, bukan hanya 
campuran antara karbon, biodiversitas, air dan api tetapi di 
dalamnya sebuah kepentingan politik penduduk pedesaan 
dan perusahaan (Thorburn dan Kull 2014). Akibat dari itu 
semua mampu mempengaruhi kondisi perkembangan 
ekonomi nasional bahkan regional. Sehingga persoalan ini 
sangat erat kaitannya antara politik global, nasional, daerah 
bahkan pada tingkatan masyarakat pedesaan. 

Krisis ekosistem gambut (ekologis) sebenarnya telah 
mengalami perjalanan yang cukup panjang, yaitu khususnya 
pada pasca dibukanya kebijakan industi berskala besar 
(McCarthy 2010, McCarthy et al 2012) tidak hanya 
berdampak pada lanskap lingkungan hidup tetapi juga pada 
masyarakat lokal/adat (Thorburn dan Kull 2014). Perubahan 
komoditi yang mengakibatkan perubahan tata guna lahan 
tampak jelas dari masifnya monokultur HTI yang selanjutnya 
diikuti dengan monokultur sawit. Pasca (sebenarnya masih 
berlanjut hingga saat ini) narasi yang berkembang adalah 
perihal perubahan iklim dan produksi emisi yang berlebihan 
membuat berbagai negara berkomitmen untuk 
menurunkannya. Berbagai rentetan sejarah politik alokasi 
sumberdaya berbasis lahan tersebut menyisakan fakta 
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transformasi sangat fundamental baik pada lansekap 
lingkungan, bahkan narasi mengenai perubahan iklim, emisi 
karbon dan REDD yang diyakini mampu menanggulangi 
kerusakan lingkungan memberikan derita baru bagi 
masyarakat lokal/adat (Astuti 2013a, 2013b; Astuti dan 
McGregor 2016). 

Pada bagian ini dipaparkan bagaimana narasi mengenai 
kebijakan restorasi lahan gambut beroperasi ditingkat 
masyarakat. Kebijakan tersebut tentunya mempunyai 
runtutan sejarah (story line) yang menghimpun berbagai 
narasi kebijakan, politik dan kepentingan (interest) dari 
masing-masing aktor yang kemudian membentuk sebuah 
jaringan aktor yang di sana menciptakan kelompok 
(didalamnya juga terhimpun narasinya) mendukung (pro) 
dan yang menolak (kontra). 

NARASI KEBIJAKAN RESTORASI GAMBUT: SEBAGAI KACA PEMBESAR? 

Narasi kebijakan restorasi gambut mendapatkan 
tanggapan cukup antusias di tingkat daerah hingga 
masyarakat, meskipun di berbagai level mempunyai 
penerjemahan tersendiri, dari yang cukup rumit hingga 
sederhana –seperti tidak boleh membakar lahan sebelum 
menanam padi, di tingkat masyarakat. Kebijakan restorasi 
gambut di berbagai media massa hadir dengan wacana 
kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Seperti pada publikasi 
berita yang telah diberikan pada salah satu media massa lokal 
Sumatera Selatan pada tahun 2017.  

Pada pemberitaan yang diberikan lebih banyak disebutkan 
bahwa: (1) berbagai kasus kebakaran yang dilakukan oleh 
masyarakat atau petani;[7] dan (2) penanganan dan 
pencegahan kebakaran yang dilakukan oleh aparat 
pemerintah baik nasional dan daerah.[8] Fakta sosial yang 
tercipta oleh narasi dan wacana media massa bahwa karhutla 
berasal dari masyarakat. Masyarakat membuka lahan pada 
waktu awal musim tanam digambarkan sebagai penyebab 
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kebakaran dan kebiasaan yang negatif. Atas dasar itu 
pemerintah berupaya dengan serius menangani dan 
melakukan pencegahan karhutla yang melibatkan aparat 
keamanan TNI dan Polri. Hal ini utamanya dilakukan pada 
tahun 2018 yang bertepatan dengan momentum perhelatan 
Asian Games. 

Pemerintah telah mengerahkan TNI dan Polri dalam 
penanganan karhutla. Pada awal musim kemarau ataupun 
akhir musim kemarau (awal musim tanam) aparat 
melakukan patroli yang intensif di desa-desa gambut. 
Digambarkan oleh masyarakat bahwa tentara dan polisi 
melakukan patroli hingga turun langsung ke lahan-lahan 
masyarakat. Jalur koordinasi dari Polisi Daerah (Polda) akan 
memberikan informasi cepat kepada setiap kepala desa yang 
dilokasi desanya terdapat titik panas (hotspot) dan titik api 
(firespot). Kepala desa akan melakukan turun lapang 
langsung bersama kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), 
polisi (polsek) dan dinas terkait. Lahan yang terbakar akan 
diberikan tanda ‘garis polisi’ (police line) dan pelaku 
pembakaran menjadi ‘buronan’. Berbagai institusi 
pemerintah pusat dan daerah yang terlibat adalah 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui 
Manggala Agni, TNI dan Polri, BPBN-Badan Penanggulangan 
Bencana Nasional dan BPBD-Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah, Dinas-dinas yang berada di tingkat provinsi dan 
kabupaten serta Lembaga pemerintah hingga tingkat desa. 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
mencegah karhutla adalah salah satunya melalui sosialisasi 
kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan oleh dinas-dinas 
terkait dan TNI-Polri di tingkat daerah. Materi pelarangan 
pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi topik 
sosialisasi paling penting. Penekanan selanjutnya adalah 
mengenai sanksi hukum yang akan diterima oleh masyarakat 
jika ditemukan melakukan pembakaran lahan. Aparat 
pemerintah menganggap bahwa teknik pembukaan lahan 
yang dilakukan oleh masyarakat itulah yang menyebabkan 
karhutla. Memang, pembukaan lahan dengan membakar 
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memberikan sumbangan terhadap terjadinya karhutla. 
Tetapi tekni ini sebenarnya telah dilakukan oleh masyarakat 
dalam waktu yang cukup lama. Wildayana (2017) 
menyebutkan bahwa dimasa penjajahan Belanda telah 
ditemukan bahwa masyarakat melakukan budidaya padi 
sonor salah satunya dengan membuka lahan dengan di bakar. 
Pembakaran lahan memang akan lebih efisien dan murah 
bagi masyarakat, tetapi salah satu alasan yang paling utama 
adalah bisa memberikan unsur hara yang baik pada tanah 
rawa gambut dan sebagai cara membasmi hama tikus 
(Wildayana et al 2017). Chokkalingam et al (2003) 
menerangkan bahwa pembukaan lahan dengan cara 
membakar dilakukan oleh masyarakat dengan tata cara dan 
pengetahuan lokal (local wisdom). Masyarakat telah 
menggunakan api secara terkendali dengan faktor alam 
menjadi penentuan pembakaran lahan (seperti arah angin, 
waktu bakar dan lain sebagainya). 

Pelarangan pembukaan lahan dengan pembakaran tidak 
lantas menemukan jawaban atau solusi bagi masyarakat. 
Pemerintah memperkenalkan pembukaan lahan melalui 
penyiangan, yaitu pembabatan tanaman alang-alang (gulma) 
pada tanah yang akan menjadi bercocok tanam padi sonor. 
Cara tersebut sebenarnya tidak cukup efisien, karena biaya 
waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan melalui cara 
tersebut cukup banyak. Masyakarat secara inisiatif sendiri 
mencoba menggunakan obat pembunuh tanaman gulma. 
Cara ini cukup menjadi solusi bagi masyarakat, tetapi 
terdapat dampak selanjutnya yang dirasakan oleh 
masyarakat. Obat pembunuh gulma akan memberikan 
kontaminan terhadap tanah, air ataupun masyarakat 
(manusia). Penggunaan obat yang terus-menerus ataupun 
banyak diduga akan mengurangi tingkat kesuburan tanah.  

Di beberapa desa, seperti di Desa Menang Raya, 
pemerintah memberikan solusi pertanian intensif dan tanpa 
bakar. Solusi dan perbaikan pertanian lahan gambut yang 
diberikan oleh pemerintah adalah dengan membangun lahan 
pertanian dengan irigasi teknis dan intensif. Upaya tersebut 
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dimanifestasikan melalui proyek cetak sawah. Proyek cetak 
sawah oleh pemerintah diharapkan memberikan lahan 
pertanian untuk masyarakat dan petani bisa meningkatkan 
hasil sawah khususnya pangan. Upaya tersebut telah 
dilakukan dengan tahap awal pengumpulan sertipikat hak 
milik tanah, lahan petani. Hal ini sebenarnya tidak hanya 
terjadi di Desa Menang Raya, proyek cetak sawah memang 
akan menjadi agenda besar bagi pemerintah daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ilir (Larastiti 2018). Hasil 
penelitian Larastiti (2018) menunjukkan bahwa proyek cetak 
sawah merupakan narasi pemerintah setelah gagal 
mendefinisikan persoalan pengelolaan lahan gambut. Praktik 
pertanian sonor dengan membakar lahan ketika membuka 
lahan dianggap telah merusak lahan gambut. Persoalan 
selanjutnya adalah, proyek cetak sawah diduga merupakan 
upaya ekslusi pemerintah terhadap petani lahan gambut.  

Dugaan ini selayaknya diperhatikan karena beberapa 
contoh kasus menunjukkan bahwa pasca penyerahan 
sertipikat tanah pada tahun 2016 belum terdapat kabar 
kelanjutan dari proyek cetak sawah.[9] Di lain desa, yaitu Desa 
Talang Kabupaten OKI terdapat proyek cetak sawah tidak 
mempunyai kejelasan (Larastiti 2018). Penanaman pertama 
di lahan cetak sawah dilakukan pada tahun 2016. Penanaman 
pertama diselenggarakan dengan acara seremonial yang 
dihadiri oleh pemerintah daerah, TNI, aparatur desa dan 
masyarakat. Sebenarnya proses pembangunan lahan cetak 
sawah cukup ‘miris’ dan merupakan tahapan terjadinya 
pemisahan warga terhadap tanah-ladang pertaniannya. Dari 
proses pembersihan/pembukaan lahan, pembuatan cetak 
sawah dan penyiapan lahan untuk penanaman pertama 
diawasi oleh tentara. Pasca seremonial lahan cetak sawah 
terendam dalam waktu cukup lama oleh air hujan. Kejadian 
ini tentunya telah merubah proses produksi masyarakat. 
Ketika masyarakat akan mengolah lahan yang tergenang 
tersebut, terjadi pelarangan oleh aparat keamanan.  

Masyarakat telah mengenal kanal atau sungai baik buatan 
atau alami yang berfungsi sebagai manajemen air di lahan 
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gambut. Proyek restorasi gambut telah menghadirkan 
berbagai proyek teknis-sipil seperti pembangunan kanal. 
Pembangunan kanal dilakukan secara teknis sipil dengan 
teknologi dan pengetahuan ilmiah (scientific). Keikutsertaan 
masyarakat hanya sebatas pada tenaga kerja. Pengerjaan 
kanal secara teknik sipil oleh masyarakat dianggap salah 
sasaran, yaitu tidak mempertimbangkan kondisi tanah yang 
ada. Sehingga banyak dari kanal serta tanggul yang telah 
dibangun melalui proyek tidak bertahan lama, atau jebol 
ketika musim penghujan. 

Selanjutnya, atas dasar kebijakan karhutla dan restorasi 
gambut pemerintah meminimalisir keberadaan masyarakat 
di lahan (rawa) gambut. Sebagaimana yang telah 
disampaikan pada bab sebelumnya bahwa masyarakat 
pedesaan Pedamaran mempunyai keahlian dalam kerajinan 
tenun purun. Bahan anyaman purun diperoleh melalui 
tanaman endemik yang hidup pada lahan rawa gambut. 
Beberapa kali aparat keamanan, polisi melakukan patroli di 
lahan purun. Diduga lahan purun mempunyai potensi 
kebakaran yang tinggi karena terdapat intensitas masyarakat 
di lahan tersebut.[10] Masyarakat dilarang melakukan 
aktivitas di lebak (lahan) tanaman purun. Bahkan diceritakan 
polisi mengejar-ngejar masyarakat yang melakukan aktivitas 
di lebak purun. 

“Dari jauh kami melihat ada beberapa orang memakai 
seragam coklat. Kami diteriaki. Kami ketakutan dan lari 
sekencangnya. Saya tengok kebelakang bapak-bapak polisi 
tersebut berlari juga mengejara kami. Nafas saya habis, saya 
tidak kuat lagi lari dan akhirnya saya beserta beberapa teman 
saya ditangkap dan dimasukkan ke kantor polisi.” (paparan 
salah satu perempuan pengambil purun) 

Lebak purun merupakan Kawasan (lahan rawa gambut) 
tempat hidupnya tanaman purun. Lebak purun berupa 
hamparan yang hanya di tumbuhi tanaman ini secara 
alami.[11] Selama ini aparatur pemerintah mengganggap 
aktivitas masyarakat di kawasan lebak purun memberikan 
ancaman terjadinya kebakaran. Masyarakat secara 
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berkelompok-kelompok mengambil batang tanaman purun. 
Mereka mengambil selama berhari-hari, ada yang 
melakukannya dengan bermalam/menginap dengan 
mendirikan tenda-tenda, ada pula yang pergi-pulang. 
Masyarakat yang mengambil purun dengan bermalam adalah 
yang rumah tinggalnya jauh dari lebak purun, sedangkan bagi 
mereka yang pergi-pulang (pp) adalah warga yang jarak 
rumahnya relatif dekat. 

Tabel 4.1  Narasi kebijakan restorasi gambut 

No Aktor Narasi Kepentingan 

1 Petani  Pembukaan lahan dengan 
cara membakar dilakukan 
dalam skala kecil dan 
terkendali menurut 
pengetahuan lokal. 
Membakar bisa 
menetralkan keasaman 
lahan rawa gambut, 
meningkatkan kesuburan 
dan memberantas hama 
penyakit khususnya tikus. 
Larangan membakar lahan 
sangat merugikan 
masyarakat. 
 

1. Larangan membuka lahan dengan 
membakar merugikan masyarakat. 
Belum ada cara yang lebih efisien, 
murah dan sekaligus mampu 
membunuh hama tikus selain 
dengan cara membakar. 

2. Pembukaan lahan dengan cara 
membakar telah dijalankan dalam 
kurun waktu yang lama. 

3. Kebakaran lahan gambut yang 
besar tidak terjadi di lahan 
masyarakat, tetapi dari perusahaan. 
Karena ada sawit dan perusahaan-
perusahaan, sekarang beberapa 
jenis ikan sudah terbatas. 

4. Pemerintah menjanjikan akan 
dibangun (proyek) cetak sawah, 
sebagai sawah irigasi teknis untuk 
masyarakat. Sertipikat sudah 
dikumpulkan sejak tahun 2016 
tetapi hingga sekarang belum ada 
perkembangan. 

2 Tentara, 
TNI dan 
Polisi 

Bahwa masyarakat telah 
melakukan pembakaran 
lahan. Pengetahuan yang 
minim tentang 
pengelolaan lahan gambut 
untuk pertanian 
menyebabkan masyarakat 
membakar untuk 
membuka lahan pertanian. 
Masyarakat perlu diberi 
pengetahuan/pendidikan 
melalui sosialisasi untuk 
tidak membakar lahan. 

1. TNI dan POLRI mendukung 
pemerintah agar tidak terjadi 
kebakaran hutan dan lahan. 

2. Tentara menyiapkan pasukan untuk 
melakukan operasi dan 
mendampingi secara langsung di 
desa-desa pada proyek-proyek 
restorasi gambut, cetak sawah, 
pembuatan kanal dan pencegahan 
karhutla. 

3 Pemerintah 
daerah 

Masyarakat hingga 
sekarang melakukan 
pembukaan lahan dengan 
cara membakar. Minimnya 
pengetahuan masyarakat 
dalam pembukaan lahan 

1. Pemerintah melaksanakan proyek 
pencegahan karhutla secara rutin 
disetiap musim kemarau. 

2. Pemerintah melaksanakan proyek 
cetak sawah sebagai solusi lahan 
pertanian irigasi teknis. 
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No Aktor Narasi Kepentingan 

tanpa bakar, di samping 
itu rendahnya kapasitas 
SDM masyarakat. 
 

 
Pelarangan pembakaran hutan sebenarnya tidak hanya 

diberlakukan kepada masyarakat saja. Perusahaan berbasis 
lahan, seperti HPH, HTI ataupun perkebunan (seperti kelapa 
sawit) juga akan mendapatkan sanksi tegas jika terbukti telah 
melakukan pembakaran lahan dan menyebabkan karhutla. 
Pemberlakukan larangan pembukaan lahan dengan 
pembakaran baik kepada masyarakat ataupun perusahaan 
sebenarnya tidak bisa di samakan. Karena masing-masing 
entitas tersebut memiliki corak pengelolaan lahan yang jauh 
berbeda. Keterbatasan modal, teknologi dan lain sebagainya 
pada masyarakat menjadikan pembakaran lahan sebagai cara 
yang rasional. Sebaliknya pada perusahaan, pelarangan 
pembukaan lahan bisa ditanggulangi dengan penanganan 
teknis yang meskipun pembakaran masih menjadi pilihan 
perusahaan. 

RUANG HIDUP YANG HILANG: WARGA DESA CINTA JAYA DIKEPUNG 

PERUSAHAAN 

Bagaimana jika sebuah desa arealnnya dikepung bahkan 
habis ‘dicaplok’ oleh korporasi besar perusahaan? Warga 
Desa Cinta Jaya seolah hanya pasrah ketika areal desanya 
telah terbagi lebih dari 60% sebagai lahan perkebunan kelapa 
sawit. Paling tidak masyarakat pasrah karena yang 
menentukan hajat hidupnya adalah pemerintah daerah atau 
pusat, yaitu yang memberikan konsesi lahan kepada 
perusahaan. Sebenarnya hilangnya areal yang cukup tampak 
adalah akibat konsesi perusahaan, penguasaan lahan oleh 
masyarakat diluar desa, bahkan di luar Kabupaten OKI 
bahkan warga di Pulau Jawa tidak kalah banyaknya. 

Keduanya bisa diumpamakan seperti predator, seketika 
menghabiskan lahan masyarakat dan menghilangkan budaya 
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pertanian dengan sangat cepat. Masyarakat Desa Cinta Jaya 
sebelumnya juga mengenal pertanian padi sonor. Mata 
pencaharian pertanian padi sonor saat ini telah tiada. Hal ini 
disebabkan oleh sebagian besar lahan gambut telah dikuasai 
oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Yang masih 
tersisa hingga saat ini adalah lahan lebak purun yang secara 
eksisting dimanfaatkan secara bersama-sama oleh 
masyarakat Pedamaran. Kultur bertani tersebut hilang tidak 
hanya saja karena lahan pertanian gambut dikuasai oleh 
perusahaan, tetapi manajemen lahan gambut perusahaan 
mengakibatkan pasang surut air tidak menentu dan 
berdampak signifikan terhadap lahan pertanian masyarakat. 

Selain itu, pemukiman masyarakat Desa Cinta Jaya 
memang memiliki jarak dengan lahan gambut yang cukup 
jauh. Pemukiman masyarakat berada pada sepanjang sungai 
sedangkan jarak tempuh dengan lahan gambut mencapai satu 
hingga dua jam, bergantung pada kondisi sungai dan jalan 
darat. Sehingga disamping kultur bertani serta mengelola 
lahan gambut yang telah tiada di masyarakat dan jauhnya 
jarak perkampungan dengan lahan gambut, keterancaman 
lahan gambut justru hadir dari perusahaan perkebunan sawit 
itu sendiri. Di Desa Cinta Jaya, 90% lahan gambut merupakan 
lahan konsesi perkebunan sawit dan sebagian kecil 
merupakan lebak purun. Program restorasi gambut di desa 
ini memang tidak sepenuhnya tepat sasaran. Sebagaimana 
yang disampaikan di atas, bahwa kultur pengelolaan lahan 
gambut di masyarakat desa telah hilang. Saat ini masyarakat 
hidup dalam kultur air atau sungai dengan mencari ikan baik 
di sungai maupun di lebak. 
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PRAKTIK RESTORASI GAMBUT DI DUA DESA  
DI KALIMANTAN BARAT 

Pendahuluan 

Kedua desa, Desa Anjungan Dalam dan Desa Sungai Rasau, 
dipilih untuk kunjungan lapangan atas dua alasan. Pertama, 
kedua desa tersebut telah ikut di dalam pelaksanaan program 
restorasi gambut tahap pertama tahun 2017. Program 
tersebut berlangsung satu tahun dengan satu orang 
pendamping untuk tiap desa. Kedua, Desa. Anjungan Dalam 
merupakan desa berpenduduk mayoritas warga Dayak 
sedangkan Desa Rasau berpenduduk mayoritas warga 
Madura yang sudah menetap beberapa generasi di desa 
tersebut. Sedangkan alasan praktis adalah, kedua desa 
terletak cukup dekat dengan Pontianak, sehingga dapat 
dikunjungi walau waktu studi lapangan sangat singkat. 

 

Gambar 4.3 Peta Situasi Desa Anjungan Dalam dan Desa 
Sungai Rasau (Sumber: Google Earth, Juni 2017) 



Pusat Studi Agraria-Institut Pertanian Bogor 

82 

Desa Anjungan Dalam[12] 

Anjungan artinya tinggi, di anjung-anjung. Dahulu, 
warga disini mendengar ada suara gaib. Suaranya 
berbunyi, anjung-anjungan, anjung-anjungan, maka 
dinamakanlah daerah ini kampung anjungan. 
Kampung terbagi atas anjungan dayak dan anjungan 
melayu. Eksisting saat ini kampung tersebut berubah 
menjadi dua desa. Anjungan dayak menjadi desa 
anjungan dalam, dan anjungan melayu menjadi desa 
anjungan melancar.  

Luas desa adalah 4.947 ha.[13] Menampung kehidupan 
2.516 jiwa, terdiri dari 1.265 laki-laki, dan 1.251 perempuan, 
masyarakat ini tersebar di dua dusun, yakni Dusun Terdu dan 
Dusun Pramuka. Mayoritas penduduk Desa Anjungan Dalam 
sekitar 50% adalah ethnis Dayak Kanayat yang merupakan 
suku Dayak dominan di daerah Kabupaten Landak dan 
Mempawah. Sisa penduduk Desa Anjungan Dalam terdiri dari 
campuran penduduk dari Jawa, Madura dan Cina. Di dalam 
hal komposisi agama, 50%-50% antara agama Kristen dan 
Islam. Desa ini yang sudah ada sejak tahun ‘50an, walau 
dominan penduduknya warga Dayak namun tidak pernah 
settlementnya berupa rumah-panjang (Long house). Sejak 
awal penduduk hidup di dalam kampung-kampung kecil yang 
terpisah-pisah. Bahkan sejak tahun 1960an sudah multi-
ethnik. 

Kawasan Desa Anjungan yang terletak lebih tinggi, di kaki-
kaki bukit merupakan kawasan bertanah mineral. Sedangkan 
yang terletak lebih rendah merupakan kawasan gambut. 
Sebagian dari settlement desa ini berada di kawasan gambut. 
Karena adanya moratorium hutan primer dan lahan 
gambut[14] maka tanah settlement yang berada di kawasan 
gambut tidak bisa disertifikatkan. Kepala desa mengeluhkan 
permasalahan ini. Turut mengesalkan karena kompleks 
Yonzipur yang berada ditepi jalan yang sama bisa 
memperoleh sertifikat. 
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Sebagai warga yang telah mempunyai sejarah panjang 
hidup di daerah tersebut, warga suku Kanayat memiliki 
kesempatan lebih dulu memilih kawasan dengan tanah 
mineral yang lebih subur sebagai kawasan tinggal dan 
kawasan untuk bertani. Kawasan gambut yang tidak menjadi 
bagian dari usaha penduduk dominan hutan. Baru akhir 
1970an kawasan hutan gambut tersebut mulai dibuka untuk 
berbagai tujuan, seperti penebangan kayu dan pembukaan 
untuk perkebunan, dan sebagainya. Hutan gambut yang telah 
dibuka dan tidak dimanfaatkan mulai digarap oleh penduduk.  

SISTEM PENGHIDUPAN 

Basis penghidupan warga Desa Anjungan Dalam 
merupakan kompleks dari berbagai sistem pemanfaatan 
tanah:  

1. Budidaya padi sawah, pada masa lalu desa ini dikenal 
sebagai lumbung padi. Yang ditanam adalah jenis padi 
lokal yang dipanen satu kali setahun dikenal dengan 
istilah “padi tahun”. Penduduk mengenal banyak jenis 
padi. Bagian dari sistem budidaya padi adalah membuka 
belukar dan rumput dengan menebas dan membakar, 
kemudian tanah diratakan atau di cencang dan sisa 
tanaman yang ditebas ditenggelamkan, kemudian benih 
padi ditanam dengan tugal.  

Tenaga kerja laki-laki dan perempuan diorganisir di 
dalam kelompok-kelompok kerja (Aleatn) yang 
bergantian dimanfaatkan mengerjakan sawah 
anggotanya. Namun pertanian sawah dominan 
dikerjakan oleh perempuan. Penduduk juga membuka 
ladang untuk padi. Untuk membuka sawah maupun 
ladang penduduk menggunakan api. Namun pada masa 
lalu tidak mengakibatkan kebakaran besar karena 
dilakukan di lokasi yang terpisah-pisah, tersebar, 
dilakukan bergantian dan dijaga oleh penduduk. 
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Kini penduduk sudah menggunakan benih yang dapat 
dipanen setelah tiga bulan. Panen dapat dilakukan dua 
kali setahun, jenisnya inpari 32. Jenis-jenis padi yang dulu 
dikenal dan dimiliki penduduk sekarang sudah tidak ada 
lagi. 

2. Kebun karet, kebun karet rakyat dengan produktifitas 
relatif rendah karena menggunakan jenis lokal. Namun 
seperti umum dikemukakan oleh warga, jenis-jenis karet 
unggul yang tinggi produktivitasnya tidak cocok didaerah 
gambut.  

3. Kebun buah, antara lain durian, campedak, nangka 
“kompok buah”. 

4. Kerja upahan di kebun-kebun sawit milik penduduk 
setempat maupun milik pihak luar. 

5. Ternak, ternak babi dilakukan oleh kebanyakan RT, babi 
untuk di jual kepasar setempat atau dijual ke hulu. 
Mengapa ke hulu, bukankah disana ada babi juga? Di hulu 
sudah kekurangan babi, karena tidak banyak lagi yang 
pelihara disebabkan kekurangan bahan pakan. Kebun 
kelapa sawit sudah menggantikan tanaman kelapa dan 
kebun lokal yang menghasilkan pakan babi. Pakan babi 
terdiri dari batang pisang, kelapa dan ubi. Ternak lain 
adalah ayam dan bebek. 

Kawasan gambut tidak dimanfaatkan oleh penduduk, 
karena penduduk lebih memilih memanfaatkan kawasan 
desa yang bertanah mineral. Karena itu kawasan gambut 
pada masa lalu tetap berupa hutan. Rumah kepala desa yang 
menjabat kini boleh dikatakan batas antara tanah dan hutan 
gambut dengan tanah mineral.  

KEBAKARAN GAMBUT 

Kebakaran besar baru terjadi ketika hutan di kawasan 
gambut tersebut ditebang dan tanahnya dimanfaatkan untuk 
berbagai tujuan, tetapi terutama untuk kebun-kebun sawit. 
Tanah desa di kawasan gambut sudah dijual oleh kepala desa 
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sebelumnya pada pihak luar, dalam bentuk kapling-kapling 
besar (500, 1000 ha), untuk total 5-6 ribu ha. Seperti 
diinformasikan oleh kepala desa, terdapat pejabat negara 
(jenderal) yang menguasai tanah gambut di desa ini hingga 
mencapat sekitar 1000 ha dan di dalamnya terdapat 12 sekat 
kanal, jenderal tersebut pernah menjabat sebagai komandan 
Yonzipur yang berlokasi di desa ini, komandan Kodim, 
kerabat bupati, dan yang lainnya pun menguasai lahan di 
lokasi ini. Namun penguasa-penguasa tanah gambut ini juga 
ada yang mendapat kerugian besar ketika terjadi kebakaran, 
seperti pada tahun 2015 dan terakhir tahun 2017/2018. 

MORATORIUM HUTAN DAN LAHAN GAMBUT 

Seperti telah dikemukakan, moratorium gambut 
membawa konsekuensi sebagian dari tanah penduduk yang 
berupa settlement, dimana rumah dibangun dan lahan 
diusahakan, tidak dapat dilepaskan dari “klaim” Kawasan 
Hutan Negara maupun disertifikasi. 

PT. Djarum sebagian dari tanah perkebunannya yang 
berada di kawasan gambut (sekitar 400 ha) diperoleh dengan 
memberikan ganti rugi pada penduduk Desa Anjungan 
Dalam. Ketika perusahaan ini terkena moratorium, tanah 
gambut 400 hektare tersebut berusaha dikembalikan dengan 
mendapat kompensasi dari penduduk. Dengan kata lain, PT 
Djarum yang merasa dirugikan dengan moratorium karena 
sudah mengeluarkan investasi besar berusaha menjual 
kembali tanah tersebut kepada penduduk, dengan total nilai 
sampai miliaran rupiah. Usaha PT Djarum tersebut gagal 
karena ditolak oleh penduduk. 

PROGRAM BADAN RESTORASI GAMBUT 

Program tahap pertama. Desa Anjungan Dalam masuk 
dalam program restorasi gambut sejak tahap pertama tahun 
2017 dibawah program Desa Peduli Gambut, Kedeputian 3 
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terdapat beberapa program yaitu 1) Kebun percobaan 
dengan tanaman lengkeng dan nanas; 2) Pengembangan 
BUMDES; 3) Pembangunan sekat-sekat kanal dari kayu dan 4) 
Budidaya kambing. Pelatihan kerajinan tangan untuk pemuda 
(di hotel Kapuas Palace). Menarik untuk diperhatikan bahwa 
suatu pelatihan kerajinan tangan dilakukan tidak di desa 
kelompok target, namun di kota jauh dari desa. 

 

Gambar 4.4 Kebun percobaan tanaman jahe di desa 
Anjungan Dalam 

Kebun Percobaan di tanah desa. Dengan pendampingan 
dari UNTAN akan dikembangkan tanaman lengkeng dan 
nanas. Pilihan tanaman lengkeng bukan oleh warga. Warga 
tidak pernah mempunyai pengalaman atau sejarah bertanam 
lengkeng, lain dengan nanas yang sudah dibudidayakan 
sebelumnya. Bersamaan dengan rencana tersebut, diadakan 
pelatihan membuat pupuk organik. Ternyata tanaman 
lengkeng memang tidak cocok untuk kawasan gambut. Dan 
pelatihan pembuatan pupuk organik berhenti. Penduduk 
lebih memilih alternatif yang lebih praktis, yaitu kembali 
pada pupuk yang sudah mereka kenal. 

Namun kebun percobaan ini gagal oleh sebab lain. 
Ternyata tanah desa dimana kebun percobaan akan 
dilaksanakan sudah lama dijual oleh kepala desa sebelumnya. 
Di kawasan eks-tanah desa tersebut, yang berada dipinggir 
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jalan aspel, gambut sudah tidak berhutan lagi, dan sesuai 
keterangan kepala desa tanah-tanah tersebut sudah dikuasai 
oleh orang-orang besar lokal maupun dari luar. 
Pengembangan BUMDES. hanya berupa sosialisasi, dan tidak 
berlanjut dengan pendirian BUMDES. Sebagai alternatif, 
kepala desa mengembangkan kebun percobaan di tanah 
gambut lain, untuk tanaman jahe melalui program BRG tahap 
kedua, tahun 2018. Kini seluas 1 hektare, dan akan diperluas 
menjadi 2 hektare. Dikerjakan oleh kelompok tani. 

Sekat kanal. Pada program tahap pertama ini telah berhasil 
dikonstruksi 42 sekat kanal dari kayu. Membangun sekat dari 
kayu membutuhkan waktu lebih singkat. Namun dibanding 
dengan sekat beton, lebih cepat rusak. Dengan bekerjanya 
sekat yang dibangun tahun 2017, maka kebakaran 2017-
2018 jauh berkurang dibandingkan dengan kebakaran tahun 
2015. Budidaya kambing. Warga memang memiliki 
pengalaman berternak kambing, namun kambing lokal yang 
dinamakan juga kambing kacang atau kambing kampong. 
Penduduk memelihara kambing untuk dijual sebagai 
kambing kurban. Namun kambing kacang inipun ternyata 
tidak begitu tahan di kawasan itu, dan mati kena penyakit. 
Penduduk kemudian fokus pada babi. Kambing yang 
diintroduksi adalah kambing jenis exotis (kami tidak melihat 
kambingnya, namun kabarnya kambing dengan kuping 
panjang, sehingga asumsi kami adalah kambing etawa). 
Ketika kambing tiba di desa, segera sudah ada yang mati.  

Pelatihan kerajinan tangan untuk pemuda/i (di hotel 
Kapuas Palace). Menarik untuk diperhatikan bahwa suatu 
pelatihan kerajinan tangan dilakukan tidak di desa kelompok 
target, namun di kota jauh dari desa. Bila kerajinan yang 
dilatihkan menggunakan produk atau bahan yang ada di 
lokalitas, maka alangkah baiknya dilakukan di desa. 

Program Tahap Kedua. Program tahap kedua tahun 
2018, dibawah TRGD, dilaksanakan pada masa jabatan kepala 
desa baru yang menjabat sekarang. 1) Kebun percobaan 
dengan tanaman jahe dan 2) Pembangunan sekat-sekat kanal 
dari beton yang dikerjakan secara mandiri oleh warga. 
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Sekat kanal, pada tahap kedua sekat kanal dibangun 
dengan beton, sejumlah 39 unit. Dilakukan melalui 
kontraktor (sudah 4 selesai) dan dilakukan oleh warga 
sendiri (3 selesai). Batas waktu adalah 31 Desember 2018, 
sehingga jelas tidak akan terkejar dan membutuhkan 
perpanjangan waktu. Kepala desa mengeluh bahwa 
perhitungan nilai sekat yang dibangun oleh kontraktor lebih 
tinggi dibandingkan dengan sekat yang dibuat oleh warga. 
Menurut kesaksiannya, semua sekat, termasuk sekat kayu 
yang dibuat pada 2017, bekerja dengan baik. 

Desa Sungai Rasau 

Kata Rasau berasal dari tanaman/pohon rasau yang 
tumbuh ditepian sungai, akarnya menjulai kedalam air 
dan menjadi tempat ikan berkumpul. Rasionalisasi 
sungai menyebabkan pohon-pohon Rasau ditebas dan 
tidak banyak yang tersisa. 

Desa Sungai Rasau atau Desa Rasau terletak tidak jauh dari 
Anjungan Dalam, namun mempunyai ciri kependudukan yang 
berbeda. Mayoritas penduduk adalah ethnis Madura, yang 
sudah bergenerasi tinggal di Kalimantan Barat/Rasau. 
Sehingga sudah biasa menghadapi lahan gambut. 

Wilayah desa seluas 3.317 ha[15], dihuni oleh 2.150 jiwa 
atau 454 KK. Dimana kebun penduduk yang berada diatas 
tanah mineral sekitar 1.200 ha. Penduduk juga memiliki 
tanah di kawasan desa yang berupa tanah gambut. 

Status kawasan gambut di Rasau merupakan “klaim” 
Kawasan Hutan Negara. Namun diatasnya selain hutan, 
terdapat juga lahan garapan dan kebun penduduk, serta 
hunian penduduk. Kawasan gambut yang bergenerasi telah 
menjadi kawasan hunian penduduk, sampai kini tidak dapat 
di lepaskan dari KHN, dan tidak dapat disertifikasi. Apalagi 
kini dengan kebijakan moratorium dan restorasi gambut. 



Pusat Studi Agraria-Institut Pertanian Bogor 

89 

Tahun 1970an ke atas hutan gambut di Rasau dibuka oleh 
perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan kayu. Menurut 
kepala desa, kemungkinan sekali waktu kegiatan itu illegal. 
Oleh kepala desa kawasan gambut yang sudah dibuka 
hutannya, dan tidak dimanfaatkan oleh perusahaan, 
diserahkan pada warganya. Lebih tepatnya, kepala desa 
mendorong warganya untuk menggarap kawasan gambut 
yang terbuka dan terlantar. Tanah gambut didalam 
penguasaan warga ini kemudian menjadi kebun karet, kebun 
nanas, kebun kayu dan sawit. Tanah milik penduduk 
umumnya mencapai 2-3 ha, dengan status surat pernyataan 
tanah (SPT) yang dikeluarkan oleh desa. Kepala Desa 
mencegah perusahaan besar masuk ke kawasan gambut 
desanya, dan sebaliknya menstimulir warganya untuk 
menggarap tanah gambut yang terlantar.  

KEBAKARAN GAMBUT 

Desa Rasau dan Anjungan Dalam berada di dalam satu 
kawasan gambut, dan sama terpaparnya pada kebakaran. 
Menurut kepala desa, kebakaran gambut umumnya 
disebabkan oleh orang luar, dan tidak disengaja. Di musim 
panas sepuntung rokok dapat menyulut kebakaran besar. 
Pada 2017, sempat terjadi kebakaran. Namun dapat diatasi 
karena sudah terbangun sekat kanal (kayu) pada program di 
tahun yang sama.  

SISTEM PENGHIDUPAN 

Pada masa lalu sumber nafkah penduduk adalah kebun 
karet dan usaha penggergajian kayu (umumnya 
penggergajian kayu tebangan hutan yang illegal). Ketika 
hutan sudah habis ditebang, maka penduduk beralih ke 
pertanian, yaitu kelapa, sayur dan juga sawit (seluas 150 ha). 
Kini pertanian warga berkembang mencakup: karet, nanas, 
sawah (seluas 6-7 ha yang diairi dengan pompa), kelapa, 
sawit dan sayur. Namun pendapatan utama datang dari 
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pertanian sayuran (bayam, sawi), 60% dari sayur yang ada di 
pasar kota kecamatan Pinyuh berasal dari Rasau. 

PROGRAM BADAN RESTORASI GAMBUT 

Program tahap pertama. Desa Rasau masuk dalam 
program restorasi gambut sejak tahap pertama tahun 2017 
dibawah program Desa Peduli Gambut, Kedeputian 3 yaitu 1) 
Analisa sosial desa; 2) Sekolah lapang dan pemberdayaan 
warga; 3) Mengusahakan desa membentuk Masyarakat 
Peduli Api; dan 4) Pembangunan sekat-sekat kanal dari kayu. 

Pada akhir program, dihasilkan perencanaan 
pembangunan desa, dan diasumsikan desa sudah dapat 
berdiri sendiri di dalam mengimplemantasikan program-
program yang berkaitan dengan restorasi gambut. 
Pendampingpun ditarik kembali. RPJM dan RKP (Rencana 
Kerja Pemerintah Desa) diasumsikan sudah 
mengintegrasikan kebijakan dan program-program 
berkaitan dengan restorasi gambut. 

Program tahap kedua. Program tahap kedua tahun 2018, 

dibawah TRGD Kalimantan Barat, dilaksanakan pada masa 

jabatan kepala desa baru dengan pendamping desa kini yang 

dipekerjakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat. 

Program-program tersebut adalah 1) Penggemukan sapi; 2) 

Pembuatan sekat-sekat kanal dengan beton; dan 3) 

Pembuatan sumur bor. 

Pendamping desa. Pendamping tahap dua ini ternyata 
tidak mendapat pembekalan yang memadai, bila 
dibandingkan dengan pendamping program gambut dari 
BRG-DPG (2017). Misalnya pendamping fase II restorasi 
gambut tidak diperkenalkan dengan hasil analisa desa dari 
tahap I tahun 2017.  Program-program yang dilaksanakan 
pada tahap II memang berdasarkan permintaan dari desa. 
Seperti penanaman jahe di Anjungan Dalam, atau 
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penggemukan sapi di Rasau. Namun harus dipertimbangkan 
juga bahwa tanggapan dari desa berbasis pengalaman 
mereka bekerja dengan Pemerintah daerah. 

 

Gambar 4.5 Penggemukan sapi di Desa Sungai Rasau 

Program penggemukan sapi. Dari paparan pendamping, 
sebagai bagian dari fase II revitalisasi desa gambut, Desa 
Rasau mengajukan permohonan untuk penggemukan sapi. 
Untuk itu didatangkan 11 ekor sapi dari Madura, untuk 
penggemukan. Kandang dibangun dari papan di lahan salah 
satu dari 11 anggota kelompok. Sistem yang akan 
dikembangkan saat ini lebih bertujuan untuk menambah 
jumlah kelompok peternak daripada untuk dijual. Sejumlah 
11 sapi jantan akan digemukkan dan kemudian ditukar 
dengan anakan untuk menambah jumlah ternak. Satu sapi 
jantan yang sudah digemukkan dapat ditukar dengan 2-3 
anakan. Dengan demikian pada siklus kedua ini, dapat 
dibentuk satu kelompok baru. 

Sumur bor kelompok MPA. Saat ini sudah ada 20unit 
sumur bor berjarak tiap 200 meter. Desa membentuk 
kelompok MPA dengan anggota 15 orang yang bertugas 
untuk memelihara sumur-sumur tersebut. Anggota kelompok 
ini setiap 3 bulan membersihkan sumur-sumur tersebut. Kini 
Desa Rasau sudah memiliki juga sepeda motor trail[16], yang 
digunakan untuk inspeksi sumur dan sekat.  
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Kelompok dan pertanian tanpa bakar. Terdapat tiga (3) 
kelompok (terutama petani kelapa) yang mempraktekkan 
pertanian tanpa bakar. Teknik yang digunakan adalah 
membakar serasah di dalam kontainer, dan kemudian abunya 
digunakan untuk pupuk. Deklarasi Pertanian Organik. Pada 
November 2018 Desa Rasau sudah mengeluarkan Deklarasi 
Rasian Pertanian Organik. Terutama diarahkan pada petani 
kelapa. Kini sertifikasinya sedang dalam proses. 

TITIK-TITIK KRITIS 

Menarik untuk diperhatikan bahwa konsep revitalisasi 
desa gambut tidak beranjak dari pola umum “pembangunan 
desa” yang diperlihatkan kebanyakan pemerintah daerah dan 
program pemerintah: 1) Konsep mengembangkan satu 
proyek, dengan porsi besar pengadaan barang atau 
pembangunan infrastruktur fisik; 2) Pendekatan proyek yang 
sangat mono-sektoral; 3) Pendekatan proyek yang 
ditentukan oleh pemenuhan administrasi ketimbang 
kebutuhan dan tujuan (outcome). 

Revitalisasi desa tidak di dekati dengan berpangkal dari 
sistem kompleks livelihood yang ada, serta 
keterhubungannya dengan lingkungan alamnya. Hal yang 
sebenarnya sangat dimungkinkan, karena fase pertama 
restorasi gambut difokuskan pada analisa sosial dari 
masyarakt desa yang ada. Lemahnya unit-unit kerja teknis 
dan BAPEDA di dalam sumberdaya manusia, 
sarana/prasarana kerja, membawa konsekuensi 
ketidakmampuan instansi-instansi pemerintah ini lebih 
berpikir lintas sektoral dan memandang permasalahan 
pedesaan secara lebih integral. 

Pendekatan yang ditempuh pemerintah daerah – di dalam 
wujud TRGD – mencerminkan juga lemahnya pemerintah 
daerah di dalam hal sumberdaya manusia dan kelembagaan. 
Sehingga mampu bertindak integratif. Para pendamping 
(misalnya dari fase II) tidak dibekali pengetahuan yang telah 
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terakumulasi sejak fase I. Sehingga tidak dapat menanggapi 
permasalahan di dalam konteksnya, secara integrative. 
Dengan demikian pemisahan sektoral menjadi kenyataan. 

Catatan 

[1] Basis Data Emisi Global di 
http://www.globalfiredata.org/index.html. 

[2] Menurut tuturan masyarakat, bahwa kebun sawit 
tersebut saat ini terlantar, dalam artian telah 
ditinggalkan oleh perusahaan pemiliknya yaitu, PT xxx. 

[3]  Kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut pada tahun 
2015 di desa ini cukup besar, yang dipicu oleh kondisi 
bahan bakar yang kering karena air gambut dibuang 
melalui kanal-kanal di area perkebunan. 

[4]  Tanah mineral di sini baik yang merupakan tanah 
mineral alami atau tanah mineral yang telah dibentuk 
secara buatan oleh masyarakat dari tanah gambut. 

[5]  Oleh masyarakat, cara menanam dengan memasukkan 
pada lubang-lubang tersebut disebut dengan nugal. 

[6] Pemberitaan 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/201
5/09/150916_indonesia_ tersangka_asap. 

[7]  Sebagai contoh pemberitaan Tribun Sumatera Selatan 
21 Juni 2018 dengan judul “20 Hektare Rawa Gambut di 
Desa Parit Ogan Ilir Terbakar”.  

[8] Misalnya Tribun Sumatera Selatan 8 Agustus 2017, 
“Masyarakat OKI Fokus Karhutla”. 

[9]  Contoh kasus ini terjadi di Desa Menang Raya, 
khususnya pada Dusun VI Damarsari. Atas pengakuan 
masyarakat bahwa pemerintah akan mengadakan 
proyek cetak sawah. Pada tahun 2016 pemerintah telah 
mengumpulkan sertipikat tanah milik warga, yaitu 
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lahan pertanian warga yang berada pada lahan rawa 
gambut.  

[10]  Hasil paparan dengan masyarakat. 

[11]  Di di Kecamatan Pedamaran terdapat lebak purun yang 
menjadi lokasi/tempat mengambil tanaman purun 
bahan membuat anyaman. Lebak yang dimasud adalah 
Lebak Purun Cinta Jaya, yaitu mengikuti nama 
daerah/desa lebak tersebut berada, Desa Cinta Jaya. Di 
beberapa lebak purun di daerah lain, seperti di Desa 
Talang tanaman purun bercampur dengan tanaman 
padi jenis sonor/gambut. Tanaman purun mempunyai 
kemampuan dalam mendukung kesuburan tanah dan 
menyerap zat asam sulfat dan zat besi. 

[12]  Berdasarkan hasil wawancara dengan Yohanes Yahya, 
kepala desa periode berjalan (2017-2023) dan Nahur 
Mansyur kepala desa periode 1994-2004 yang 
termasuk tetua desa pada 7 Desember 2018. 

[13]  Diperoleh dari peta administrasi oleh tim pemetaan 
DPG Provinsi Kalimantan Barat. 

[14]  Instruksi Presiden (Inpres) No. 10/2011 tertanggal 20 
Mei 2011, diperpanjang dengan Inpres No. 6/2013, 
diperpanjang dengan Inpres No.8/2015, dan 
diperpanjang dengan Inpres No.6/2017 tertanggal 17 
Juli 2017 tentang penundaan dan penyempurnaan tata 
kelola pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan 
gambut. 

[15]  Diperoleh dari peta administrasi oleh tim pemetaan 
DPG Provinsi Kalimantan Barat. 

[16]  Salah satu desa dari 60 desa di Kabupaten Mempawah 
yang mendapatkan motor trail dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018. 
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5 

Situasi Ekonomi Politik Sumber Daya 
Alam dan Adopsi Kebijakan oleh 
Daerah 

Untuk melaksanakan tiga misi utama BRG yaitu rewetting, 
revegetation dan revitalization (3R), nampak tidak dapat 
dijalankan hanya mengandalkan kegiatan-kegiatan fisik. 
Posisi BRG sesuai dengan Perpres No.1/2016 tidak dapat 
dijalankan hanya mengandalkan pada kegiatan fisik belaka. 
Hal itu akibat kondisi penguasaan sumberdaya alam—di 
dalam kawasan hutan negara dan di luarnya—dalam juga 
menghadapi persoalan struktural, baik pelaksanaan 
kebijakan administrasi pembangunan dan kekuatan aktor 
yang berakibat pada kondisi fisik di lapangan.  

Persoalan-persoalan itu akibat tata laksana 
pemerintahannya (governance) pada umumnya masih cukup 
tertinggal. Sebagai gambaran, dari nilai maksimum 5, indeks 
tata-kelola Indonesia untuk pengelolaan hutan dan lahan 
gambut sebesar 2,33, dengan rincian Pusat 2,78, indeks rata-
rata 10 provinsi yang memiliki hutan alam terluas sebesar 
2,39 dan indeks rata-rata 20 kabupaten di 10 provinsi 
tersebut sebesar 1.80 (UNDP 2014). Selain itu, proses-proses 
koordinasi dapat terhambat akibat masih buruknya 
hubungan antar lembaga. Hal ini terutama diakibatkan 
karena ketertutupan informasi antar lembaga itu sendiri. Di 
balik kondisi itu adalah masih rendahnya akuntabilitas setiap 
lembaga, terutama yang mempunyai kewenangan mengelola 
sumberdaya alam, karena masih adanya konflik kepentingan 
terutama dalam perizinan serta korupsi (KPK 2018). 
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Kondisi demikian itu sangat berpengaruh terhadap proses 
koordinasi maupun supervisi yang dilakukan, karena sangat 
terbatas informasi yang diperlukan yang dapat dibuka. Izin-
izin baru ataupun pelaksanaan pemanfaatan hutan/lahan 
secara illegal atau berada dalam ruang yang dilarang, juga 
akan terjadi. Disamping itu akses yang dikembangkan untuk 
melakukan hubungan antar lembaga ataupun supervisi 
terhadap pelaksanaan 3R dalam area pelaku usaha, juga 
dicurigai menimbulkan biaya transaksi. 

Korupsi Sumber Daya Alam 

Tahun 2012 KPK menyelenggarakan semiloka percepatan 
pengukuhan kawasan hutan. Semiloka itu sebagai ujung 
proses belajar yang telah dilakukan sebelumnya melalui 
kajian sistem perencanaan dan pengawasan kawasan hutan. 
Proses itu sebagai arena belajar untuk memahami bisnis 
proses dan seluk-beluknya secara detail, bagaimana kawasan 
hutan direncanakan dan ditetapkan. Sebelum itu, tahun 2011, 
juga dilakukan kajian kebijakan pengusahaan batubara, yang 
dalam prakteknya tidak terpisahkan dari penggunaan 
kawasan hutan. Proses-proses itu melahirkan pula 
pemikiran, termasuk dengan melibatkan sejumlah individu 
dari organisasi non-pemerintah dan perguruan tinggi, adanya 
Nota Kesepakatan Bersama (NKB) antar 
Kementerian/Lembaga (K/L), karena terjadinya persoalan 
kawasan hutan termasuk konflik tenurialnya melibatkan 
banyak K/L. Pemikiran itu diterima oleh Presiden dan NKB 
ditanda-tangani oleh 12 K/L pada 11 Maret 2013 dan pada 31 
Juli 2013 telah disepakati 587 rencana aksinya. 

Pada Desember 2013, NKB yang baru terbatas 
dilaksanakan untuk K/L di Jakarta tersebut dievaluasi dan 
dari 259 rencana aksi yang harus diselesaikan Desember 
2013 itu terlaksana 131 rencana aksi atau 51%. Disimpulkan 
bahwa K/L masih melihat rencana aksi NKB sebagai 
pemenuhan target yang sifatnya formil atau administratif 
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semata. Dokumen pendukung seringkali dikirimkan begitu 
saja tanpa diperhatikan bahwa substansinya tidak sejalan 
dengan maksud rencana aksi yang diharapkan (KPK, 2013). 
Disamping itu dalam pelaksanaan renaksi masing/masing 
K/L cenderung enggan bekerjasama dengan K/L lain untuk 
memecahkan suatu masalah.  

Pada tahun 2013 juga dilakukan kajian perizinan 
kehutanan dan pertambangan serta dimulainya kajian 
pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan koordinasi serta 
supervisi pelaksanaan kebijakan pertambangan, terutama 
batubara,[1] dan di tahun 2014 dilanjutkan dengan kajian 
sistem pengelolaan pajaknya. Kegiatan ini dilakukan dengan 
maksud agar tinjauan persoalannya lebih menukik pada 
praktek-praktek pelaksanaan kebijakan secara nyata. 
Temuan kajian ini selain menegaskan adanya biaya transaksi 
tinggi dalam perizinan, juga ditemukan sangat besarnya 
kerugian negara dari pengelolaan sumberdaya alam.[2] Pada 
tahun 2014 itu juga dilakukan kajian mengenai pengelolaan 
kelautan, perikanan, dan pelayaran yang menemukan potensi 
kerugian negara triliunan rupiah,[3] serta kajian tentang 
potensi hilangnya kekayaan negara dan perbaikan kinerja 
dan sistem pengelolaan hutan oleh BUMN Kehutanan (Perum 
Perhutani).[4]  

Setelah berjalan dua tahun, pelaksanaan NKB dievaluasi, 
yang kemudian disepakati bersama K/L bahwa NKB perlu 
diperluas lingkupnya menjadi GNPSDA dengan 27 K/L dan 24 
Provinsi. Kesepakatan itu dituangkan dalam deklarasi 
penyelamatan sumberdaya alam Indonesia dan pada tanggal 
16 Maret 2015 dilaksanakan kick off untuk pelaksanaan 
sektor kehutanan dan perkebunan.[5] Dalam tahun 2015 itu 
pula dilakukan kajian PNBP Kehutanan dengan segenap 
rencana aksi.[6] Pemantauan pelaksanaan GNPSDA tersebut 
oleh masyarakat sipil yang dilakukan di daerah (6 provinsi) 
pada 2016, dengan hasil umumnya kurang memuaskan.[7] 
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State-Capture Corruption di Daerah 

Pelaksanaan Pilkada dan benturan kepentingan yang 
diakibatkannya, nampak berpengaruh signifikan atas 
kejadian di atas. Diperoleh informasi bahwa 70,3% hingga 
82,6% calon kepala daerah (cakada) mengaku menerima 
dana dari donatur dan 56,3% hingga 71,3% cakada menyebut 
bahwa donatur akan minta balas jasa ketika mereka terpilih. 
Atas permintaan itu, 75,8% hingga 82,2% cakada 
menyanggupi harapan donatur tersebut (KPK 2016/2017). 
Kenyataan itu menunjukkan bahwa, walaupun kebebasan 
dalam mengambil keputusan bagi pimpinan-pimpinan 
daerah sesuai peraturan-perundangan tetap dapat dilakukan, 
tetapi iklim paternalisme seperti telah menjadi design bagi 
cara pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Dengan 
begitu dapat disebut bahwa secara empiris Pilkada 
menjalankan vulnerable regulations yang menyediakan 
kesempatan terbuka dan dorongan perilaku oportunis. 

Dalam kajian itu juga menyajikan hasil wawancara 
terhadap 286 informan (2016) dan 150 informan (2017) 
untuk mengetahui motivasi donatur. Sejumlah 61,5% hingga 
76,7% dari jumlah donatur bermaksud mendapat keamanan 
menjalankan bisnis. Sejumlah 64,4% hingga 73,3% bertujuan 
mendapat kemudahan tender proyek dan sejumlah 63,3% 
hingga 73,0% ingin kemudahan akses perizinan. Motivasi 
lainnya yaitu kemudahan mendapat jabatan di pemerintahan 
atau BUMD (60,1% hingga 56,0%) serta mendapat akses 
untuk ikut menentukan kebijakan atau peraturan daerah 
(43,7% hingga 49,3%). 

Berbagai motivasi tersebut memang cenderung dipenuhi 
oleh pimpinan daerah. Hal itu terbukti dari 88 kepala daerah 
yang terjerat kasus korupsi oleh KPK selama 
periode 2004 sampai (3 April) 2018. Tiga besar obyek yang 
diperkarakan yaitu pengelolaan anggaran daerah, pengadaan 
barang dan jasa, serta perizinan sumberdaya alam. Kenyataan 
tersebut menunjukkan bahwa paternalism design bukan 
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hanya mempersempit inovasi, tetapi bahkan menjerat 
pemerintahan. Dari motivasi para donatur dan 
kecenderungan cakada untuk memenuhinya, dapat 
diinterpretasikan bahwa sumberdaya yang punya posisi 
politik rendah, menjadi kekayaan paling mudah, sekaligus 
rentan, untuk dialokasikan bukan bagi masyarakat miskin. 

Di balik kenyataan-kenyataan tersebut terjadi benturan 
kepentingan dan menjadi penyebab utama terhambatnya 
berbagai program kerakyatan dalam arti lebih luas, yang saat 
ini sedang digalakkan. Formulasi atau reformulasi kebijakan 
nasional untuk menjalankan reforma agraria, perhutanan 
sosial, kemitraan, maupun bentuk-bentuk lainnya, walaupun 
mendapat hak legal atas sumberdaya alam, di lapangan masih 
sulit mendapat layanan pengembangan ekonomi, karena 
dapat terganjal oleh akses politik kontraktual berciri 
paternalism. Ciri seperti itu akan senantiasa memenangkan 
kontestasi akses pada pengembangan ekonomi skala besar. 

Masalah Pelayanan Masyarakat 

Di dalam organisasi pemerintah dan swasta yang 
melakukan korupsi perizinan, sebut saja organisasi korupsi, 
terdapat aturan-main dan norma tersendiri, yang 
menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. 
Organisasi korupsi ini menjalankan fungsi oleh orang-orang 
yang sama sebagai abdi negara resmi juga jaringannya, tetapi 
bukan seperti apa yang dimaksud oleh peraturan-
perundangan. Organisasi korupsi perizinan ini menambah 
pemain, selain abdi negara dan pengusaha sebagai subyek 
utama, yaitu orang dan lembaga sebagai konsultan atau 
perantara maupun adanya eminent persons sebagai 
penekannya. Kenyataan itu didukung oleh data KPK, bahwa 
selama periode 2004—Mei 2017, dari 650 kasus, 80% pelaku 
korupsi melibatkan sektor swasta dan sektor publik/instansi 
pemerintah, dengan modus utama suap/peras dan gratifikasi 
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untuk mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara atau 
pegawai negeri.[8] 

Dalam proses perizinan, syarat pembuatan dokumen 
analisis mengenai dampak lingkungan misalnya, dapat 
dikerjakan oleh dua atau tiga konsultan tertentu atas 
permintaan pejabat tertentu. Para konsultan itu bukan hanya 
bertugas menyelesaikan syarat-syarat perizinan, tetapi juga 
menjadi mediator antara pengusaha dan pejabat negara, 
apabila keduanya memerlukan sesuatu. Sesuatu yang 
dimaksud itu, bagi pejabat negara, bukan hanya uang tetapi 
juga kebutuhan pribadi lainnya terkait perjalanan dinas ke 
luar kota ataupun ke luar negeri, maupun kebutuhan rumah 
tangganya. Sedangkan bagi perusahaan, segala formalitas 
perizinan yang diperlukan bukan hanya diperoleh, tetapi juga 
mendapat kesempatan lebih. Misalnya memperoleh izin lebih 
luas atau tidak dikurangi luas izin yang dimohon, atau 
mendapat dukungan penuh apabila lokasinya ternyata 
tumpang tindih dengan perusahaan lain atau dengan 
masyarakat adat atau masyarakat lokal lainnya. Relasi 
semacam itu terbangun di dalam organisasi korupsi sebagai 
“kerja terselubung” yang justru menjadi nafasnya. Relasi yang 
dibentuk itu memecah pelaksanaan pemerintahan menjadi 
dua urusan dan sebagai bentuk lembaga negara itu menjadi 
semacam hybrid perpaduan kegiatan legal dan extra-legal. 

Otoritas negara yang digunakan untuk kepentingan 
kelompok itu berjalan dengan harmoni, karena di satu sisi, 
semua anggota kelompok itu tahu perbuatan menyimpang di 
bawah bayang-bayang otoritas resmi harus tetap berjalan, di 
sisi lain, adanya manfaat-manfaat finansial yang diterimanya. 
Dapat bertahannya proses demikian itu selama puluhan 
tahun, menunjukkan bahwa proses itu dari berbagai sisi—
finansial, hukum, manajemen, juga moralitas—layak berjalan. 
Dengan kata lain, semua bentuk dan macam resiko dapat 
ditanggung.[9] Selain itu, akibat dibutuhkannya spesifikasi 
dan kecakapan khusus, misalnya dalam perpetaan dan 
berbagai teknologinya sehingga tidak mudah kesalahannya 
diketahui orang lain; ketertutupan sistem kerja, tidak ada 
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pergantian orang-orang yang menanganinya, hubungan 
pemain-pemain kunci di dalam organisasi dengan aktor-
aktor kunci di luar organisasi (dengan eminent persons), 
maupun dapat ditundanya perbaikan kondisi-kondisi seperti 
itu tanpa ada dampak buruk yang diakibatkannya bagi 
keseluruhan.[10] 

 
Gambar 5.1  Dominasi administrasi: Kehilangan subjek 

Pelaku-pelaku kriminal dan korupsi di dalam suatu 
organisasi cenderung mendapat pembenarannya, sehingga 
menjadi kebiasaan yang dianggap wajar (Burke dan Cooper 
2009). Pendapat itu nampak sesuai dengan kondisi 
terpeliharanya organisasi korupsi yang dibahas ini. 
Bagaimana hal demikian itu dapat terjadi, yaitu akibat adanya 
proses "sosialisasi", sehingga korupsi menular menjadi 
tindakan bersama. Di dalam sosialisasi itu terdapat kooptasi 
oleh pimpinan atau klien, kompromi-kompromi yang 
berjalan seiring dengan tugas-tugas dan perintah-perintah, 
serta berjalan secara perlahan-lahan (incremental) sehingga 
tidak terasa perubahannya.  

Bagi setiap individu yang terlibat dalam organisasi 
korupsi, pada akhirnya, seperti mendapat fasilitasi di dalam 
kelompok kerjanya. Walaupun secara individual pengakuan 
berbuat jujur diutarakan, tetapi berbuat tidak jujur ternyata 
lebih menguntungkan. Orang menyelesaikan ketidak-
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sesuaian itu dengan bersikap tidak cukup jujur untuk 
mendapatkan manfaat, tetapi cukup jujur untuk meyakinkan 
diri sendiri tentang kejujuran yang diyakini. Mereka 
melakukan hal itu, di satu sisi, dengan mengabaikan standar 
moral, dan di sisi lain, merasionalkan tindakan yang 
dilakukan. 

Kenyataan di atas juga dikonformasi hasil survai penilaian 
integritas (SPI) oleh KPK (2018). Indikator SPI yaitu budaya 
organisasi, sistem anti korupsi, pengelolaan SDM dan 
anggaran daerah, yang dilakukan terhadap 6 Kementerian, 15 
Pemerintah Provinsi dan 15 Pemerintah Kota. Hasilnya 
menunjukkan bahwa di 15 lembaga itu seluruhnya terdapat 
perantara dalam pelayanan publik dan 17% pegawai di 
lingkungan itu melihat bekerjanya perantara itu. Untuk 10 
Pemda tertinggi penerimaan gratifikasi/suap dengan 
frekwensi semakin meningkat yaitu di provinsi Sumatera 
Utara dan Papua. Adapun pengalaman pemerasan pengguna 
layanan dengan frekuensi semakin meningkat terjadi di 
provinsi Riau, Papua, Banten dan Aceh. Dalam penilaian 
integritas itu juga diungkap pengalaman pegawai yang terkait 
dengan kecenderungan penyalah-gunaan wewenang oleh 
atasan mereka, yaitu di provinsi-provinsi Riau, Sumatera 
Utara dan Papua Barat. Di sisi lain, bagi pegawai Pemerintah 
Provinsi cenderung tidak percaya bahwa setiap pegawai yang 
melaporkan kejadian korupsi tidak akan dikucilkan, tidak 
akan diberi sangsi, serta karirnya tidak akan dihambat. 

Praktek nyata hasil SPI itu dapat dilihat pada kasus adanya 
temuan DPRD Provinsi Riau yang disampaikan dalam 
kegiatan GNPSDA—KPK, di Pekanbaru 2016. Temuan itu 
menunjukkan adanya 1,8 juta Ha kebun sawit illegal, baik 
tidak memiliki izin, izin tidak lengkap ataupun kebun sawit di 
luar HGU yang dilakukan oleh pemilik HGU tersebut. Kondisi 
seperti itu hingga saat ini tidak menjadi fakta yang diungkap 
untuk diselesaikan. Bahkan dalam penetapan Perda 
No.10/2018 mengenai Penataan Ruang Provinsi Riau, Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun dan 
mendapat revisi perbaikan dari KLHK    dengan    menetapkan  
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Tabel 5.1  Proses pembuatan dan kapasitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan gambut 

TAHAPAN 

KEBIJAKAN 

FAKTOR PENENTU PROSES KEBIJAKAN 

Diskursus/Narasi Kebijakan Politik/Kepentingan Aktor/Jaringan 

Pro Kons  Pro Kons 
Pembuatan 
kebijakan 

Gambut penyebab 
utama karhutla dan 
dianggap sebagai 
faktor penentu. 
Regulasi 
berlandaskan 
command & control, 
dilaksanakan 
melalui perubahan 
fungsi hutan dan 
RKU perusahaan.[11] 

Dapat dicegah 
melalui 
penggunaan 
teknologi 
tanpa harus 
mengubah 
fungsi 
hutan.[12] 

Desakan menghentikan kebakaran hutan dan lahan mendorong 
secara kuat konservasi lahan gambut (dengan pendekatan 
command & control). Orientasi kebijakan oleh pemerintah ini 
didasarkan pada asumsi tunggal persoalan “gambut yang basah” 
mencegah kebakaran tanpa memperhatikan hal lain, seperti 
rendahnya intensitas pengelolaan atau open akses. Swasta merasa 
dirugikan dengan hal itu. Kontroversi hingga saat ini, apa yang 
dilakukan oleh masyarakat. PS di lahan gambut masih dilarang 
kendati masyarakat bersedia melakukan syarat-syarat yang 
ditetapkan. 
Adanya judicial review Permen LHK ke Mahkamah Agung menjadi 
titik penting bagaimana pro-kontra tersebut sampai pada 
penggunaan instrumen legal. 

KLHK[13], 
BRG, LSM[14], 
Akademisi[15] 

Pengusaha, LSM 
(sama dengan 
LSM Kontra), 
Akademisi 
(Sama dengan 
akademisi 
Kontra) 

Kapasitas 
melaksanakan 
kebijakan 

Kapasitas utama 
yang digunakan 
yaitu kompetensi 
teknis. Semua 
pertimbangan 
kebijakan 
dilaksanakan 
berdasarkan 
perubsahan RKU 
perusahaan.[16]  

Mengharapkan 
adanya 
pertimbangan 
dari proses 
negosiasi 
terhadap 
instrumen 
yang 
digunakan.[17] 

Proses pelaksanaan kebijakan ini berada dalam bayang-bayang 
pelaksanaan kebijakan perizinan transaksional serta ketimpangan 
penguasaaan SDH. Pemerintah menjalankan prosedur perubahan 
RKU, swasta mempertanyakan fakta lapangan dan penetapan 
lindung gambut, LSM mempertanyakan tingginya penguasaan 
swasta atas SDH. 

KLHK, BRG, 
TRG, UPT, 
Pemda. 

KLHK, BRG, 
TRG, UPT, 
Pemda. 

Implementasi 
di lapangan 

Kinerja KLHK dan BRG, TRG, Pemda 
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norma dan arahan penyelesaian masalah itu, diabaikan. 
Perda ini bahkan menambahkan kewenangan DPRD untuk 
ikut menentukan pelaksanaan perhutanan sosial dan reforma 
agraria dari kawasan hutan di Riau yang menjadi 
kewenangan eksekutif, dalam hal ini KLHK. 

Catatan 

[1]  Ini dilaksanakan di 12 provinsi priotitas yaitu: 
Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, 
Jambi, Kalimantan Barat, Tengah, Timur dan Selatan, 
Sulawesi Tenggara, Tengah dan Selatan serta Maluku 
Utara (KPK 2014a). 

[2]  Untuk perizinan kehutanan terdapat uang suap/peras 
antara Rp688 juta sampai Rp22.6 miliar/perusahaan 
per tahun, sangat tergantung pada fase perusahaan 
apakah sedang mengurus perpanjangan izin atau tidak 
(KPK 2013). Hal itu sebagai hasil tinjauan pelaksanaan 
27 peraturan menteri yang mengatur perizinan hasil 
hutan dan penggunaan kawasan hutan, yangmana 13 
peraturan diantaranya rentan penyebab korupsi. 
Kondisi demikian itu masih berlangsung, terutama di 
daerah, berdasarkan kajian Tata Kelola Hutan dan 
Lahan oleh UNDP (2015). Disamping itu juga terdapat 
kerugian negara akibat pembalakan liar 
Rp35triliun/tahun serta kekurangan bayar pajak 
tambang di kawasan hutan sebesar Rp15.9 
triliun/tahun hanya di Kalimantan, Sumatra dan Papua 
(KPK 2015). 

[3]  Kajian ini antara lain menemukan bahwa potensi PNBP 
sektor kelautan Rp70 triliun/tahun tidak sebanding 
dengan PNBP Rp230 miliar/tahun (KPK 2014b). Hal itu 
antara lain akibat banyaknya pengecilan atau 
markdown ukuran atau GT kapal, sehingga kapal-kapal 
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besar masuk dalam kategori GT<30. Untuk itu sebanyak 
15.800 kapal (>7 GT) diukur ulang. Informasi ini terdapt 
dalam makalah Pradiptyo (2016) berjudul “Data 
Interfacing dan Kerjasama Operasi untuk Optimalisasi 
Pengelolaan SDA: Peran Korsub GNPSDA-KPK. Materi 
presentasi dalam koordinasi dan supermisi kebijakan 
Migas. Jakarta. 

[4]  Ditemukan bahwa selama 15 tahun terakhir, 1998 
sampai 2013, Perhutani diperkirakan kehilangan asset 
tegakkan hutannya sebesar Rp998 miliar/tahun. 
Agenda peningkatan kinerja Perhutani dilakukan 
dengan memperbaiki kebijakan Pemerintah yang 
terkait Perhutani, akuntabilitas sistem pemasaran 
melalui online, perbaikan sistem produksi melalui 
tipologi KPH, dll. 

[5]  Terdapat 12 provinsi prioritas yaitu: Riau, Bengkulu, 
Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Tengah, 
Utara dan Timur, Sulawsi Tengah dan Barat, Papua dan 
Papua Barat. 

[6]  Kajian ini menemukan bahwa dalam pengelolaan hutan 
alam produksi, selama periode 2003—2014, terdapat 
potensi 77% hingga 81% produksi kayu bulat tidak 
tercatat, sehingga negara dirugikan antara Rp5.24 
triliun hingga Rp7.24 triliun/tahun. Dalam pelaksanaan 
konversi hutan untuk peruntukan sektor lain melalui 
izin pemanfaatan kayu (IPK), juga terdapat potensi 
kerugian negara antara Rp49.8 triliun hingga Rp6.66 
triliun/tahun selama periode yang sama. Rencana aksi 
untuk mengatasi hal tersebut dilakukan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPKRI), Pusat Pemantauan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) serta Kementerian Keuangan. 

[7]  ICW. 2017. Bahan presentasi “Hasil Pemantauan 
Masyarakat Sipil atas Pelaksanaan GNPSDA di 6 
Provinsi” pada diskusi media, 24 Maret 2017 di Jakarta. 
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[8]  Data dari KPK tersebut terbuat dalam Buku Saku 
Panduan Kegiatan mengenai Komite Advokasi Nasional 
dan Daerah. Jakarta.  

[9]  Abetnego Tarigan dalam presentasinya pada acara 
press release publikasi Forest Watch Indonesia di Bogor 
(2017) menyebut denda finansial atas pelanggaran izin 
rata-rata hanya 5% dari nilai kekayaan negara yang 
diambil. Sementara itu bagi pemberi izin, penetapan 
lokasi izin yang menimbulkan konflik dengan izin lain—
akibat kompensasi penambahan luas atau yang lain, 
atau menggusur ruang hidup masyarakat lokal dan adat, 
tidak menyebabkan dampak negatif baginya. 

[10]  Informasi diperoleh dari pegawai di salah satu Dinas 
Kehutanan di Sumatera yang bertugas mengurusi 
perizinan pelepasan kawasan hutan negara, 2 Januari 
2018. 

[11] Dari hasil review peraturan-perundangan serta 
mengikuti pelaksanaannya pada lingkup perubahan 
RKU. 

[12]  Kunjungan ke perusahaan HTI di Kalimantan Barat, PT 
Mayangkara Tanaman Industri, April 2018. 

[13]  Terfragmentasi pro dan kons, walaupun pada akhirnya 
menjalankan perintah untuk pro kebijakan pemerintah.  

[14]  Gerakan konservasi gambut berbaur dengan gerakan 
mendukung pernyataan bahwa pengusaha menjadi 
biang terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ditambah 
sentimen adanya penguasaan SDA yang berlebihan oleh 
perusahaan besar. 

[15]  Akademisi terpecah pro dan kons. Jaringan kerja 
menentukan hal ini. Kelompok yang dekat dengan 
pengusaha, termasuk akibat dari almamater yang sama, 
cenderung membela pengusaha. Kelompok yang 
berasosiasi dengan LSM pro kerakyatan cenderung 
mendukung kebijakan konservasi gambut.  
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[16]  Sejalan dengan narasi command and control. 

[17]  Direktur perusahaan yang menjadi pengurus APHI. 
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6 

Penutup 

Kebijakan Tata Kelola Gambut Antara Teks 
dan Konteks 

Kebijakan restorasi gambut lahir ketika terdapat karhutla 
2015 beserta tekanan ekonomi politik global, keputusan 
nasional, maupun menguatnya politik desentralisasi. Dalam 
pelaksanaannya, kebijakan restorasi gambut menghadapi 
persoalan struktural pengelolaan sumber daya alam (SDA) 
yang telah akut, sehingga tidak sepenuhnya dapat 
mengandalkan perbaikan struktural tersebut dalam jangka 
pendek. Dalam situasi seperti itu, kompetensi leadership 
untuk komunikasi, koordinasi, negosiasi secara vertikal-
horizontal sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan 
program dan kegiatan. Integrasi dengan “kerja harian” 
birokrasi Pemda belum terjadi antara lain akibat sifat 
birokrasi terpisah untuk setiap unit kerja/tupoksi dan 
mengejar capaian administrasi serta pendekatan proyek satu 
tahun di desa. 

Lahirnya kebijakan restorasi gambut itu sendiri hasil dari 
kontestasi pengetahuan yang sesungguhnya mengalami 
volatilitas definisi dan penetapan kawasan lindung dan 
budidaya. Dalam prakteknya juga belum menggunakan “Unit 
Kerja Landskap”, sehingga pelaksanaan 3 R oleh BRG belum 
integratif di suatu lokasi. Maka secara keseluruhan 
pembentukan BRG bukan menjadi strategi terbaik akibat 
terjadinya dominasi administrasi daripada subtansi yang 
menghambat koordinasi untuk pencapaian outcome. 
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Pembelajaran Atas Peraturan dan Kasus 
Empiris 

Kompleksitas persoalan di lapangan terlalu 
disederhanakan, dan hal itu dibuktikan pendekatan yang 
diambil untuk memecahkan permasalahannya didominasi 
oleh pendekatan administratif. Masalah pemanfaatan hutan 
dan lahan/gambut yang sudah dilakukan dan sedang berjalan 
sehingga semakin sensitif terhadap kebakaran, kekeringan 
ataupun banjir, akibat dari berbagai kepentingan yang hanya 
berorientasi pada keuntungan berjangka pendek. Kondisi 
demikian ini menjadi dasar adanya pro-kontra berbagai 
konflik kepentingan bagi pelaku-pelaku pengambil 
keputusan. Permasalahan seperti itu tidak dapat diselesaikan 
dengan pendekatan administratif pembangunan 3 R. Telaah 
ini menunjukkan sekali lagi, apabila outcome bukan sasaran 
pembangunan, kerjasama tidak mungkin dapat dilakukan. 
Peta perbaikan RKU dan peta rencana pemulihan KHG yang 
tidak saling dibuka oleh KLHK dan BRG menunjukkan 
kenyataan itu. Akibatnya, cita-cita bahwa pengelolaan 
gambut ini adalah pengelolaan air dengan bentang alam 
sebagai ruangnya, tidak tercapai. 

Rekomendasi Kebijakan 

DOMINASI PENDEKATAN ADMINISTRASI DAN “EMERGING POWER” 

Sebelum terdapat BRG, seluruh hutan/lahan yang 
dialokasikan untuk pemanfaatan hasil hutan, kebun maupun 
bahan tambang, dilaksanakan secara parsial berdasarkan 
kepentingan sektor, dan secara umum tidak memperhatikan 
adanya hidrologi di dalam bentang alam, dan bersama-sama 
dengan faktor lainnya, menentukan keterkaitan dan 
ketergantungan wilayah satu dengan lainnya. Kebijakan yang 
dijalankan sesudah era itu, terdapat penegasan 
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memperhatikan fungsi hidrologis gambut. Namun demikian, 
persoalan yang sudah terjadi puluhan tahun sebelumnya itu, 
bukan hanya meninggalkan masalah-masalah fisik alokasi 
ruang di dalam dan di luar konsesi izin, tetapi juga 
meninggalkan cara pikir sektoral akut. Dalam regulasi juga 
senantiasa berdasarkan pendekatan secondary rules yang 
mengaturan prosedur kerja yang tidak senantiasa sejalan 
dengan kondisi di lapangan. 

Akibatnya, setelah 2015, pelaksanaan program dan 
kegiatan oleh semua lembaga pemerintah, masih 
menggunakan titik berat pendekatan administratif yang 
mengutamakan kinerja input (serapan anggaran), sebaliknya 
output apalagi outcome yang dihasilkan belum menjadi tolok 
ukur utama. Fakta demikian itu kurang memberi insentif bagi 
lembaga-lembaga pemerintah untuk secara bersama-sama 
menghasilkan 3 R yang berfungsi mewujudkan pengendalian 
kebakaran sekaligus manfaat sosial-ekonomi secara nyata di 
lapangan, tetapi lebih mengutamakan pelaksanaan tupoksi 
masing-masing serta pertanggungjawaban penggunaan 
anggarannya. Pada tingkat desa, perubahan waktu tanam 
yang mundur akibat terlambatnya dana cair, juga mengubah 
pola tanam normal yang biasanya dilaksanakan oleh petani. 
Situasi ini bahkan menjadi faktor penyebab kegagalan panen 
di beberapa jenis komoditas tanam petani akibat adanya 
hama. 

Berdasarkan fase koordinasi, pelaksanaan di lapangan 
baru mencapai tingkat koordinasi terendah, yaitu sudah 
terdapat beberapa organisasi melakukan komunikasi atau 
pertukaran data dengan organisasi lain. Namun, komunikasi 
itu belum mencari dan memberi saran dalam proses 
penetapan kebijakan, menghindari posisi tidak koheren antar 
lembaga, mencari kesepakatan untuk membuat organisasi 
bekerja bersama mencapai tujuan. Apalagi, juga belum 
sampai menentukan strategi secara keseluruhan untuk 
menciptakan sistem yang sepenuhnya terpadu untuk 
menghasilkan outcome.  
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Kenyataan demikian itu, terhadap persoalan karhutla, 
dapat dikendalikan justru melalui pendekatan paksaan, yakni 
penggunaan peran TNI/Polri untuk mengendalikan 
kebakaran sampai di tingkat desa. Kenyataan seperti itu 
menunjukkan bahwa, pelaksanaan program yang 
dikoordinasikan BRG pada kondisi dominasi pendekatan 
administrasi, akan senantiasa mendapat tantangan apabila 
tidak disertai “tambahan power”. Dalam hal ini, pelaksanaan 
misi BRG dapat dikuatkan, misalnya, melalui GNPSDA-KPK. 

KEBERLANJUTAN PERILAKU 

Sifat pendekatan paksaan biasanya hanya efektif untuk 
jangka pendek. Sebaliknya, keberhasilan membangun 
manajemen air di beberapa desa yang kemudian 
mendatangkan aliran air terkendali untuk pertanian, terbukti 
meningkatkan produksi pertanian, atau di perusahaan 
swasta yang melakukan hal yang sama akan bertahan lama, 
karena upaya untuk kepentingan bersama itu juga 
menghasilkan manfaat bagi masing-masing. Dengan kata lain, 
keberlanjutan perilaku terjadi karena kemauan masing-
masing dan bukan dipaksa dari luar. Hal demikian itu hanya 
dapat diwujudkan apabila tolok ukur pembangunan mengacu 
pada perwujudan outcome bukan hanya administrasi. 
Outcome itu berupa perbaikan fungsi ekonomi dan 
lingkungan yang langsung dapat dirasakan masyarakat. 

Oleh karena itu persoalan keberlanjutan perilaku untuk 
terus-menerus menerima dan menjalankan restorasi gambut 
bukanlah sekedar persoalan transfer program, dalam hal ini 
dari BRG sebagai inisiatornya kepada berbagai pihak di 
daerah sampai ke tingkat desa, tetapi sangat terkait erat pada 
substansi kebijakan apakah berbobot pada administrasi, 
secondary rules, atau kearah outcome. Untuk pelaksanaan saat 
ini, secara umum, masih berbobot administrasi itu. Hal inilah 
yang perlu dicermati lebih lanjut, ke depan, karakteristik 
pengaturan lebih baik kearah primary rules yang secara 
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langsung mengarahkan perilaku menuju penggunaan gambut 
berkelanjutan, bukan dipaksakan. 

KOMUNIKASI LINGKUNGAN 

Komunikasi adalah awal pelaksanaan koordinasi untuk 
mewujudkan sinergi mencapai tujuan. Diketahui bahwa sejak 
awal pelaksanaan program 3R ini, masing-masing pihak 
sudah memposisikan sesuai kepentingan masing-masing, 
baik atas dasar struktural/tupoksi atau administrasi maupun 
kepentingan lainnya, termasuk kepentingan politik. Selain 
persoalan struktural di atas, kompetensi leadership untuk 
mampu melakukan komunikasi pembangunan nampak 
punya peran sangat penting. Persoalan yang dihadapi dalam 
komunikasi ini sejak di pusat hingga di tingkat desa. BRG 
misalnya, dianggap “melanggar” Perpres No.1/2016, karena 
dalam Perpres itu BRG harus senantiasa berkoordinasi dan 
melaporkan hasil kegiatannya kepada Presiden melalui 
kementerian terkait dan KSP. Pengembangan jaringan kerja 
yang dapat melampaui formalitas hubungan antar lembaga 
sangat diperlukan untuk mengatasi hal ini. Secara internal 
BRG dapat mendayagunakan sumber daya dan ahli-hali yang 
dipunyai, bukan hanya sebatas pemanfaatan pengetahuan 
tetapi juga mengembangkan komunikasi untuk menerobos 
kebuntuan koordinasi serta informasi balik apabila terdapat 
kelemahan dalam tubuh BRG. 

MENGEMBANGKAN “CHAMPION” 

Komunikasi adalah awal pelaksanaan koordinasi untuk 
mewujudkan sinergi mencapai tujuan. Diketahui bahwa sejak 
awal pelaksanaan program 3 R ini, masing-masing pihak 
sudah memosisikan sesuai kepentingan masing-masing, baik 
atas dasar struktural/tupoksi atau administrasi maupun 
kepentingan lainnya, termasuk kepentingan politik. Selain 
persoalan struktural di atas, kompetensi leadership untuk 
mampu melakukan komunikasi pembangunan nampak 
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punya peran sangat penting. Persoalan yang dihadapi dalam 
komunikasi ini sejak di pusat hingga di tingkat desa. BRG 
misalnya, dianggap “melanggar” Perpres No.1/2016, karena 
dalam Perpres itu BRG harus senantiasa berkoordinasi dan 
melaporkan hasil kegiatannya kepada Presiden melalui 
kementerian terkait dan KSP. Pengembangan jaringan kerja 
yang dapat melampaui formalitas hubungan antar lembaga 
sangat diperlukan untuk mengatasi hal ini. Secara internal 
BRG dapat mendayagunakan sumberdaya dan ahli-hali yang 
dipunyai, bukan hanya sebatas pemanfaatan pengetahuan 
tetapi juga mengembangkan komunikasi untuk menerobos 
kebuntuan koordinasi serta informasi balik apabila terdapat 
kelemahan dalam tubuh BRG. 
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