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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dari 

kegiatan para mitra GEF-SGP Indonesia Fase 6 serta mendeskripsikan proses terjadinya 

dampak beserta faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi 

ketercapaian dampak dari kegiatan para mitra GEF-SGP Indonesia Fase 6. Pada studi ini, 

AKATIGA menggunakan pendekatan Sustainable Livelihood Framework yang disesuaikan 

(dengan penekanan pada konteks faktor struktural yang menjadi prasayarat tercapainya 

hasil; backward-looking) dan Theory of Change (yang menekankan pada hubungan antara 

luaran, hasil dan dampak; forward-looking).  

Proses penggalian data dilakukan dengan tiga pendekatan. Pendekatan pertama, kajian 

literatur terhadap dokumen-dokumen program (laporan dan photostory seluruh mitra 

pelaksana fase 6). Pendekatan kedua, penggalian data yang dilakukan dengan wawancara 

mendalam secara daring kepada para pemangku kepentingan dari program SGP fase 6 

dengan total sebanyak 104 informan (tim YBUL selaku pengelola SGP Indonesia (3 

informan), pengurus mitra host di empat wilayah program (5 informan), perwakilan mitra 

pelaksana (42 informan), dan masyarakat di wilayah intervensi mitra pelaksana (54 

informan)). Pendekatan ketiga, penggalian data kepada pengurus mitra pelaksana dengan 

kuesioner untuk mendapatkan gambaran konteks di lokasi intervensi.  

Dampak Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial dari Program GEF-SGP Indonesia Fase 6 

Program-program penguatan kapasitas dan ekonomi masyarakat yang dikombinasikan 

dengan program-program perlindungan/pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam 

dilakukan oleh 33 mitra pelaksana program dengan dibantu lima mitra host yang tersebar 

di empat wilayah program. Keberjalanan program mampu menghasilkan dampak pada 

aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, khususnya dalam skala lokal di masing-masing 

lokasi program. Ketercapaian dampak dari setiap program/kegiatan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang mendukung maupun faktor penghambat yang berbeda di masing-

masing wilayah. 

Dampak Ekonomi 

• Penelitian ini menemukan bahwa perubahan dan dampak ekonomi dari 

program SGP sudah mulai muncul. Bentuk perubahan umumnya masih bersifat 

kualitatif berdasarkan uraian/persepsi dari informan yang diwawancara1 dan 

terjadi pada skala individu dan komunitas (beneficiaries) yang kecil yang 

mendapatkan intervensi secara langsung. Bentuk dampak ekonomi yang 

dirasakan oleh para beneficiaries tersebut adalah adanya peningkatan 

 
1 Pengukuran dampak yang massif dan bersifat kuantitatif tidak bisa dilakukan karena tidak 
adanya baseline ekonomi ini secara kuantitatif. 
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pendapatan dan pengurangan pengeluaran untuk biaya produksi dan/atau 

pengeluaran rumah tangga. (Tingkat) capaian dan dampak ekonomi yang 

dihasilkan para mitra cukup bervariasi antar lokasi. Keragaman ini berkaitan 

dengan konteks lokasi yang berbeda-beda dan ragam faktor eksternal yang 

mempengaruhi.  

 

• Peningkatan pendapatan terjadi dengan tiga pola. Pertama, peningkatan 

pendapatan terjadi karena meningkatnya produktifitas dan kualitas hasil (panen). 

Peningkatan produktifitas dan kualitas khususnya ditemukan pada beberapa 

intervensi mitra yang berbasis budidaya. Kedua, penambahan pendapatan terjadi 

karena terdapat pengurangan modal produksi sehingga margin keuntungan 

komoditas/produk meningkat. Ketiga, peningkatan pendapatan terjadi karena 

adanya diversifikasi komoditas/produk. 

 

• Dari perspektif teori perubahan, terdapat tiga faktor yang perlu dikuatkan untuk 

mencapai dampak ekonomi yang lebih signifikan. Ketiganya adalah (i) akses pasar 

yang sustain dan menerus; (ii) kapasitas dan kapabilitas (minat dan kemauan) 

produksi masyarakat; (iii) kelembagaan ekonomi yang kuat. 

 
• Studi ini juga menemukan bahwa terdapat keterkaitan antara dampak intervensi 

ekonomi dengan dampak lingkungan. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan 

selain memiliki potensi untuk memberikan peningkatan pendapatan juga 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan sumber 

daya yang berkelanjutan. Sebaliknya, kami juga menemukan kegiatan-kegiatan 

yang menyasar perbaikan lingkungan juga bisa mendorong munculnya 

dampak/perubahan pada aspek ekonomi.  

 

• Dampak yang dihasilkan sebagian besar program terjadi di dalam skala 

desa/kelompok masyarakat dampingan. Program yang dijalankan berusaha 

menumbuhkan inisiatif-inisiatif peningkatan ekonomi dan perlindungan 

lingkungan di tingkat dampingan. Dampak ekonomi yang dihasilkan program 

berupa peningkatan penghasilan dan penurunan pengeluaran. Peningkatan 

penghasilan dihasilkan secara langsung melalui kegiatan-kegiatan pengembangan 

usaha budidaya, usaha produk olahan. Selain itu, upaya perlindungan lingkungan 

seperti penggunaan pupuk organik pada beberapa lokasi juga dapat 

meningkatkan produktivitas pertanian/perkebunan, sehingga secara tidak 

langsung meningkatkan penghasilan para pelaku usaha budidaya. Penurunan 

pengeluaran ekonomi terjadi melalui kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan 

sumber daya kehidupan seperti penyediaan sumber air bersih, penyediaan 

komoditas pangan melalui kebun pekarangan, penyediaan akses energi listrik, 
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serta penggunaan pupuk organik dan pakan ternak olahan yang memperkecil 

biaya produksi di sektor pertanian/peternakan. 

Dampak Lingkungan 

Dampak lingkungan dalam skala besar belum dapat teridentifikasi secara jelas. Singkatnya 

waktu program, dimana program dijalankan selama 1,5-2 tahun dan waktu dimulainya 

studi yang tidak lama setelah program baru saja selesai, tidak memungkinkan untuk 

melakukan identifikasi dampak lingkungan seperti dari hasil penanaman pohon ataupun 

kegiatan perlindungan ekosistem secara umum. Dampak lingkungan yang telah dapat 

terlihat bersifat lokal dan dalam konteks yang spesifik.  

• Dampak lingkungan yang teridentifikasi diantaranya adalah peningkatan 
kesuburan tanah pada lahan pertanian yang terutama dipengaruhi penggunaan 
pupuk organik. Dampak lingkungan dari program-program perlindungan dan 
pengelolaan ekosistem hutan/laut belum dapat terlihat dengan jelas, meskipun 
telah terdapat dampak awal berupa penurunan ancaman/gangguan terhadap 
ekosistem dari pihak-pihak yang mendapatkan intervensi. Seperti contohnya, 
program penyediaan teknologi tungku hemat kayu bakar di wilayah Wakatobi 
secara tidak langsung mampu mengurangi tingkat penebangan pohon untuk 
pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kayu bakar. 
 

• Kami mengidentifikasi lima faktor pendukunga yang dapat mendukung 
tercapainya dampak lingkunan yang lebih signifikan (i) adanya intervensi; (ii) 
keterlibatan masyarakat; (iii) peraturan tentang pengelolaan lingkungan; (iv) 
dukungan pihak eksternal (termasuk pemerintah desa); dan (v) ketersediaan 
bahan baku untuk penerapan pertanian ramah lingkungan;  
 

• Selain mengidentifikasi faktor-faktor pendukung di atas, studi ini juga 
menemukan adanya beberapa faktor yang menghambat dihasilkannya dampak 
lingkungan yang terdiri dari (i) akses terhadap pupuk kimia; (ii) kondisi lingkungan 
yang menyulitkan proses penanaman; (iii) faktor waktu 

 

Dampak Sosial 

• Dampak sosial yang teridentifikasi diantaranya adalah terbukanya akses 

masyarakat pada sumber daya vital berupa air bersih dan energi listrik, 

terbangunnya kesadaran masyarakat untuk melaukan inisiatif perlindungan 

lingkungan dan pengelolaan sumber daya berbasis lingkungan, serta terjaganya 

kearifan lokal terkait pertanian yang telah hampir punah.  

 

• Dampak sosial yang muncul dari program penyediaan air bersih berpengaruh 

positif pada pengurangan beban kerja kelompok perempuan. Selain dampak bagi 

perempuan, adanya program sumur resapan/perpipaan air bersih juga 
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merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat terkait pengelolaan sumber 

daya komunal secara demokratis dan mandiri. 

 

• Dampak sosial juga ditemukan pada kasus panggoba. Intervensi mitra membuat 

dikenal kembalinya tradisi pertanian ramah lingkungan yang hampir punah di 

masyarakat. Dalam skala tertentu, tradisi ini diadopsi kembali oleh beberapa 

petani. Selain menjaga tradisi, dampak juga terjadi pada pelaku panggoba yang 

mulai dipandang dalam kehidupan sosial masyarakat.  

 

• Sementara itu, terkait program-program terkait ketahanan pangan studi ini 

belum menemukan sudah terjadinya dampak. Perlu dilihat dalam jangka panjang 

apakah intervensi pengenalan pangan lokal atau pengenalan kembali pangan 

lokal memang mampu menciptakan terjadinya ketahanan pangan.
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BAGIAN 1  
PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Global Environmental Facility-Small Grants Programme (GEF-SGP) merupakan program 

penyaluran dana hibah kecil untuk pengelolaan lingkungan berbasis komunitas 

masyarakat lokal. Program GEF-SGP mendukung aksi-aksi nyata dalam lingkup konservasi 

keanekaragaman hayati, mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, pencegahan 

degradasi lahan, proteksi wilayah laut internasional, dan pengurangan dampak dari bahan 

pencemar kimia. Aksi-aksi tersebut dipercaya dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat 

lokal yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap situasi lingkungan sekitarnya. 

Aksi-aksi dan solusi permasalahan di tingkat lokal dipercaya dapat memberikan manfaat 

untuk tingkat global 2. 

Tiga pilar utama yang saling berkaitan digunakan sebagai pendekatan dalam 

implementasi GEF-SGP, yaitu perlindungan linkungan hidup, pengurangan kemiskinan, 

dan peningkatan kapasitas/pemberdayaan komunitas masyarakat. Pengurangan 

kemiskinan merupakan salah satu kunci dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. 

Sementara itu di sisi lain kemiskinan seringkali menjadi penyebab dari degradasi lahan 

dan kerusakan lingkungan. Degradasi kualitas lingkungan dalam jangka panjang 

mengakibatkan bertambahnya angka kemiskinan yang mana masyarakat lokal seringkali 

menjadi objek penderita dalam fenomena tersebut. Berdasarkan hal tersebut, program 

GEF-SGP menggunakan pendekatan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan komunitas 

masyarakat untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan 

pencegahan degradasi lingkungan1. 

Program GEF-SGP Indonesia merupakan program dana hibah kecil bagi komunitas 

masyarakat lokal yang rentan terhadap perubahan lingkungan. Program tersebut 

diimplementasikan oleh United Nation Development Programme (UNDP) dan 

dilaksanakan di Indonesia oleh Yayasan Bina Usaha Lingkungan sejak tahun 1997. Saat ini 

Program GEF-SGP Indonesia telah berjalan sebanyak enam fase, yang mana fase keenam 

dilaksanakan pada tahun 2017-2021. Tujuan dari Program GEF-SGP Indonesia Fase 6 yaitu 

menjaga dan meningkatkan ketahanan sosio-ekologis bentang alam hutan dan laut 

melalui inisiatif berbasis komunitas di empat wilayah. Sasaran Program GEF-SGP 

Indonesia Fase 6 berfokus pada tiga wilayah bentang laut yaitu wilayah Pulau Semau, 

 
2 The A to Z of the SGP: A guide to the Small Grants Programme. 
https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/SGP-Manual_Digital-%20FINAL.pdf 
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Nusa Penida, dan Wakatobi, serta satu wilayah bentang alam darat yaitu wilayah Suaka 

Alam Nantu Gorontalo3. 

1.2 Tujuan Studi 

Tujuan studi dampak lingkungan, ekonomi dan sosial dari GEF-SGP Indonesia Fase 6 terdiri 

dari: 

1. Menentukan dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dari kegiatan para mitra 

GEF-SGP Indonesia Fase 6 

2. Mendeskripsikan proses terjadinya dampak beserta faktor pendukung dan faktor 

penghambat yang mempengaruhi ketercapaian dampak dari kegiatan para mitra 

GEF-SGP Indonesia Fase 6 

 

1.3 Kerangka Konseptual 

Studi ini menggunakan kerangka penghidupan berkelanjutan (Sustainable Livelihood 

Framework) sebagai kerangka teoritis yang dikombinasikan dengan rantai hasil dalam 

konteks teori perubahan atau Theory of Change (Weiss, 1997; Forest Trends, 2012). 

Kerangka penghidupan berkelanjutan (Sustainable Livelihood Framework, SLF) berfokus 

pada sumber daya penghidupan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat hidup 

secara berkelanjutan dan pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pengelolaan 

sumber daya berbasis lingkungan secara berkelanjutan (lihat Gambar 1). Kerangka ini 

memperhatikan bagaimana ketersediaan sumber daya mempengaruhi strategi 

penghidupan yang dipilih oleh masyarakat, dan juga bagaimana strategi penghidupan 

masyarakat tersebut mempengaruhi kondisi sumber daya, terutama yang berbasis pada 

lingkungan hidup (Scoones, 2020). Penggunaan kerangka penghidupan berkelanjutan 

sejalan dengan Program GEF-SGP Indonesia Fase 6 yang mengharapkan terjadinya 

pengelolaan lingkungan berkelanjutan berbasis masyarakat seraya meningkatkan 

kapasitas/pemberdayaan komunitas masyarakat. 

 
3 https://sgp-indonesia.org/sgp-indonesia/tentang-sgp-indonesia/ 
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Studi ini berfokus untuk menganalisis dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang 

ditimbulkan dari berbagai program yang dijalankan mitra GEF-SGP Indonesia Fase 6 di 

masing-masing wilayah. Selain itu, studi ini juga akan menjelaskan bagaimana dampak-

dampak tersebut muncul, dengan melihat sisi proses dan kondisi/faktor dan prasyarat 

yang berkontribusi pada ada/tidak adanya dampak program.   

Studi ini memandang program yang dilakukan para mitra GEF-SGP Indonesia Fase 6 dapat 

menghasilkan berbagai capaian dalam bentuk luaran (output) dan hasil (outcome). Lebih 

lanjut, capaian program dapat membentuk suatu kondisi/ prasayarat yang memperbesar 

peluang dihasilkannya dampak positif (Arts & De Koning, 2017) dalam berbagai tingkatan, 

baik terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat penerima program, 

bahkan dalam skala yang lebih luas. Meskipun demikian, tidak semua program dapat 

secara langsung menghasilkan dampak yang diharapkan. Terkadang, kondisi 

pemungkin/prasyarat munculnya dampak yang dihasilkan dari suatu program perlu 

diperkuat melalui program lain ataupun diperkuat oleh faktor-faktor eksternal yang 

tersedia untuk menimbulkan dampak positif. Selain itu, dalam pelaksanaan program juga 

terdapat kemungkinan munculnya dampak tidak terduga dan pengaruh dari faktor 

eksternal, yang dapat bersifat positif ataupun negatif, yang dapat mendukung terjadinya 

dampak namun juga dapat menjadi penghambat munculnya dampak. Munculnya dampak 

dan keterkaitannya dengan program beserta capaiannya tidak terlepas dari berbagai 

proses yang meyertainya. Kerangka studi secara sederhana tersaji pada gambar 2.  

 

Gambar 1 Kerangka penghidupan berkelanjutan (Sumber: Solesbury, 2003) 
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Kerangka konseptual sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2 merupakan penyederha-

naan dan kontektualisasi dari kerangka besar Sustainable Livelihood Framework (dengan 

penekanan pada konteks faktor struktural yang menjadi prasyarat tercapainya hasil; 

backward-looking) dan Theory of Change (yang menekankan pada hubungan antara 

luaran, hasil dan dampak; forward-looking). 

Dampak merupakan sebuah efek/konsekuensi jangka panjang dari suatu program yang 

dapat muncul sebagai dampak yang diperkirakan/diharapkan, namun juga dapat muncul 

sebagai dampak yang tidak diperkirakan/tidak diharapkan, baik bersifat positif maupun 

negatif. Dampak memiliki batasan dan perbedaan dengan output maupun dengan 

outcome (Forest Trends, 2012). Tabel 1 memberikan gambaran perbedaan setiap capaian 

program dan definisi operasional dari istilah capaian-capaian kunci yang digunakan dalam 

laporan ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Kerangka konseptual 
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Tabel 1. Definisi operasional dari output, outcome, dan dampak 

ISTILAH DEFINISI OPERASIONAL DAN CONTOH 

Luaran/Output Capaian terukur yang merupakan efek dari program/kegiatan 
mitra. Output tidak terlepas dari perencanaan program/kegiatan 
dan merupakan capaian terdekat dari dijalankannya suatu 
program. Contoh: Output dari kegiatan pelatihan pengolahan 
pangan adalah jumlah dan kategori masyarakat yang mengikuti 
pelatihan. 
 

Hasil/Outcome Perubahan yang diharapkan terjadi sebagai akibat dari suatu 
program/kegiatan. Outcome merupakan efek yang timbul sebagai 
lanjutan dari tercapainya output. Outcome dapat terdiri dari 
beberapa tingkatan, bergantung pada tujuan yang ingin dicapai 
program berdasarkan kondisi awal. Outcome merupakan jalan 
pembuka timbulnya dampak. Contoh: Outcome tingkat awal dari 
program pelatihan pengolahan pangan adalah meningkatnya 
kapasitas komunitas masyarakat untuk mengolah hasil perkebunan 
menjadi pangan olahan. Outcome tingkat menengah dari program 
tersebut yaitu berjalannya produksi pangan olahan berbahan baku 
hasil perkebunan. Sedangkan outcome tingkat lanjut dari program 
tersebut dapat berupa terjualnya produk olahan pangan. 
 

Dampak Dampak adalah perubahan tingkat lanjut yang terjadi sebagai efek 
dari pelaksanaan suatu program. Dampak dapat muncul sebagai 
dampak yang diinginkan/diperkirakan dan juga dapat muncul 
sebagai dampak yang tidak diinginkan/tidak diperkirakan, selain itu 
dampak juga dapat berupa dampak positif maupun dampak 
negatif. Hal yang membedakan dampak dari outcome yaitu dampak 
berada di luar akuntabilitas/perhitungan suatu program. Muncul 
atau tidaknya dampak selain dipengaruhi keberjalanan program 
juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar perencanaan dan 
keberjalanan program, berbeda dengan outcome yang 
ketercapaiannya dipengaruhi oleh keberjalanan program. Dampak 
juga dapat terdiri dari beberapa tingkatan. Contoh: Outcome dari 
program pelatihan pengolahan pangan adalah terjualnya pangan 
hasil olahan masyarakat, sedangkan dampak tingkat awalnya (initial 
impact) dapat berupa peningkatan pendapatan bagi komunitas 
pengolah ataupun dampak lebih luasnya adalah tersedianya 
lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa. 
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1.4 Metodologi 

1.4.1 Metode pengumpulan data dan analisis 

Pengumpulan data yang dilakukan pada studi ini dilakukan melalui kajian 

literatur/dokumen, wawancara, dan survey kuesioner. Studi literatur/dokumen 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran kegiatan dan capaian para mitra GEF-SGP 

Indonesia Fase 6. Data yang diperoleh dari kajian dokumen dijadikan sebagai dasar untuk 

pemilihan mitra yang diwawancara secara mendalam serta untuk menyusun konteks 

wawancara. Instrumen wawancara mendalam terdapat pada lampiran. 

Wawancara dilakukan terhadap mitra, masyarakat penerima manfaat program, serta tim 

GEF SGP Indonesia. Wawancaramendalam bertujuan untuk mengkonfirmasi, 

memvalidasi, dan melengkapi data-data yang didapatkan dari literatur/dokumen laporan 

mitra. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait dengan proses 

terjadinya dampak beserta faktor pendukung ataupun faktor penghambatnya. 

Wawancara yang dilakukan menekankan pada rekonstruksi rantai hasil/capaian dari 

program secara partisipatif bersama mitra. 

Informasi yang diperoleh dari kajian dokumen dan wawancara kemudian digunakan untuk 

penyusunan kuesioner survey. Survey bertujuan untuk memperdalam informasi terkait 

konteks empat dimensi keberlanjutan pada setiap program mitra pelaksana. Keempat 

dimensi tersebut yaitu dimensi sosio-ekologis, dimensi dinamika pasar, dimensi 

kelembagaan, dan dimensi tata kelola/kebijakan pemerintah di daerah (Cumming, et 

al., 2006; Fletcher, 2017; Tsing, 2012). Informasi terkait keempat dimensi tersebut dapat 

mempertajam analisis yang dilakukan dan menjadi faktor yang dapat memperinci 

keberhasilan/kegagalan program mitra dalam mencapai dampak. 

Data dan informasi yang didapatkan dari kajian dokumen, wawancara, dan survey 

kuesioner kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) 

dan dilanjutkan dengan analisis menggunakan pendekatan teori perubahan (Weiss, 1997) 

dan kerangka penghidupan berkelanjutan (Scoones, 2020). Penggunaan teori perubahan 

bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah apa saja yang telah ditempuh melalui 

program mitra sebagai suatu proses untuk mencapai dampak. Hal tersebut kemudian 

dapat mengindikasikan tercukupi atau tidaknya prasyarat/kondisi pemungkin timbulnya 

dampak yang dapat berupa capaian program mitra ataupun berupa faktor eksternal (Arts 

& De Koning, 2017). Langkah kerja dari mulai pengumpulan data hingga analisis 

diilustrasikan pada gambar 3.  
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Gambar 3 Alur kerja studi 

 
1.4.2 Sumber dokumen, Informan, dan lokasi studi 

Pada studi ini, kajian dilakukan terhadap 33 dokumen kegiatan mitra pelaksana. 

Sementara itu, wawancara secara daring dilakukan terhadap Tim SGP Indonesia, 

perwakilan mitra pelaksana program, mitra host, dan masyarakat penerima manfaat 

program (beneficiaries) dari keempat wilayah program. Total 104 informan yang 

diwawancarai terdiri dari 42 infoman dari 22 lembaga mitra pelaksana program, 5 

informan dari 5 lembaga mitra host, 3 informan dari pihak GEF SGP Indonesia, dan 54 

informan dari pihak beneficiaries, yang terdiri berasal dari berbagai kategori masyarakat 

(laki-laki, perempuan, pengrajin makanan olahan, nelayan, petani, dan lainnya). Jumlah 

informan dari masing-masing lembaga dan wilayah program tertera pada tabel 2. Selain 

kajian dokumen dan wawancara, penggalian data juga dilakukan melalui survey kuesioner 

yang ditargetkan untuk seluruh mitra pelaksana program dari keempat wilayah. Hasil dari 

survey kuesioner digunakan untuk memperkuat data terkait konteks sosio-ekologis, 

dinamika pasar, tata kelola/kebijakan, dan dimensi kelembagaan. Keempat dimensi 

tersebut menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemunculan ataupun 

terhambatnya dampak. Hingga laporan ini disusun, terdapat 22 mitra yang telah 

melakukan pengisian kursioner.
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Tabel 2 Jumlah informan wawancara mendalam 

No Wilayah Program Mitra 
Jumlah Informan 

Personil Mitra Beneficiaries 

1 Pulau Semau Komunitas Kupang Batanam 2 0 

2 Pulau Semau Yayasan Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat Alfa Omega (YAO) 2 0 

3 Pulau Semau Komunitas Tani Organik Dalen Mesa 2 3 

4 Pulau Semau Yayasan Cemara 2 4 

5 Pulau Semau LSM Geng Motor Imut (GMI) 2 4 

6 Pulau Semau Perkumpulan Relawan CIS TIMOR 2 2 

7 Pulau Semau Tafena Tabua 1 4 

8 Pulau Semau Ocean Cozy Destination (OCD) Beach and Cafe 2 0 

9 Wakatobi FAMOKOSA 2 4 

10 Wakatobi Forum Nelayan Binongko (FONEB) 2 4 

11 Wakatobi KOMANANGI 2 4 

12 Wakatobi Kahianga Membali 2 0 

13 Gorontalo Wire G 2 0 

14 Gorontalo Kelompok Marsudi Lestantun 1 0 

15 Gorontalo Pusat Kajian Ekologi Pesisir Berbasis Kearifan Lokal (PKEPKL) UNG 2 4 

16 Gorontalo Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mitra Usaha Tamaila Utara 2 4 

17 Gorontalo LPPM UNG 2 2 

18 Gorontalo AGRARIA Institute Gorontalo 2 3 

19 Nusa Penida Jaringan Ekowisata Desa 2 4 

20 Nusa Penida I Ni Timpal Kopi 2 2 
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No Wilayah Program Mitra 
Jumlah Informan 

Personil Mitra Beneficiaries 

21 Nusa Penida Yayasan Taksu Tridatu 2 4 

22 Nusa Penida PPLH Bali 2 2 

Jumlah Informan (Pelaksana Program dan Beneficiaries) 42 54 

1 Gorontalo Perkumpulan JAPESDA 1 0 

2 Nusa Penida Yayasan WISNU 1 0 

3 Pulau Semau Yayasan PIKUL 1 0 

4 Wakatobi FORKANI 1 0 

5 Wakatobi Lawa Toudani 1 0 

6 Nasional Tim GEF SGP Indonesia 3 0 

Total Informan Studi 50 54 
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1.4.3. Limitasi studi 

Penggalian data pada studi ini dilakukan ketika terjadinya peningkatan kasus covid-19 di 

Indonesia, yaitu pada Juli-Agustus 2021. Adanya peningkatan kasus covid-19 dan adanya 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadikan terbatasnya 

mobilitas penggalian data. Penggalian data yang pada awalnya direncanakan dilakukan 

secara langsung di lokasi program, berubah menjadi penggalian data secara daring. 

Terkait hal tersebut, tentunya terdapat keterbatasan/limitasi dari studi ini, di antaranya 

yaitu; 

1) Jumlah informan dari pihak mitra yang terbatas, dikarenakan kendala 

keterbatasan jaringan dan waktu studi; 

2) Jumlah informan masyarakat yang terbatas, dalam hal ini kami hanya dapat 

mewawancarai maksimal empat orang masyarakat penerima manfaat program 

untuk setiap mitra terpilih, dikarenakan faktor jaringan dan teknis di lokasi studi;  

3) Proses triangulasi terbatas, karena pemilihan informan dari kelompok masyarakat 

mengandalkan rekomendasi dari mitra pelaksana. Berbeda halnya jika penentuan 

informan dilakukan secara langsung oleh peneliti pada saat melakukan kunjungan 

lapangan, peneliti bebas memilih masyarakat/informan yang akan diwawancarai, 

sehingga proses triangulasi lebih mendalam. Meskipun demikian, keterbatasan 

tersebut kami coba minimalisir dengan mengkonfirmasi temuan yang didapat dari 

satu informan kepada informan lainnya; 

4) Informasi terkait konteks dan lokasi intervensi tidak bisa didapatkan secara lebih 

mendalam. Biasanya, peneliti AKATIGA selalu melakukan transek dan observasi 

lokasi studi untuk mengetahui gambaran wilayah yang dapat mempengaruhi 

analisa data. Hal ini kami coba minimalisir melalui survey kuesioner yang 

menekankan pada konteks lokasi intervensi, seperti tipe penghidupan 

masyarakat (subsisten/komersil), peraturan yang telah ada sebelum intervensi, 

dan lain-lain.  

 
Meski memiliki beberapa keterbatasan, studi ini juga memperluas cakupan lokasi 

penelitian dari awalnya dua lokasi yang didalami hingga wawancara masyarakat penerima 

manfaat prpgram (dalam skenario penelitian offline), menjadi empat lokasi atau semua 

lokasi program (dalam skenario online). Lebih beragamnya lokasi penelitian ini 

memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran dampak dari program ini secara 

lebih luas dari sisi cakupan lokasi.  
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BAGIAN 2 

DAMPAK EKONOMI PROGRAM SGP FASE 6 

Penelitian ini menemukan bahwa perubahan dan dampak ekonomi dari program SGP 

sudah mulai muncul. Bentuk perubahan umumnya masih bersifat kualitatif berdasarkan 

uraian/persepsi dari informan yang diwawancara4 dan terjadi pada skala individu dan 

komunitas (beneficiaries) yang kecil yang mendapatkan intervensi secara langsung. 

Bentuk dampak ekonomi yang dirasakan oleh para beneficiaries tersebut adalah adanya 

peningkatan pendapatan dan pengurangan pengeluaran untuk biaya produksi dan/atau 

pengeluaran rumah tangga. (Tingkat) capaian dan dampak ekonomi yang dihasilkan para 

mitra cukup bervariasi antar lokasi. Keragaman ini berkaitan dengan konteks lokasi yang 

berbeda-beda dan ragam faktor eksternal yang mempengaruhi.  

Studi ini juga menemukan bahwa terdapat keterkaitan antara dampak intervensi ekonomi 

dengan dampak lingkungan. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan selain memiliki 

potensi untuk memberikan peningkatan pendapatan juga memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat mengenai pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Sebaliknya, 

kami juga menemukan kegiatan-kegiatan yang menyasar perbaikan lingkungan juga bisa 

mendorong munculnya dampak/perubahan pada aspek ekonomi.  

Bab ini akan menjelaskan dampak pada aspek ekonomi dari program GEF SGP Indonesia 

Fase 6. Penjelasan akan dimulai dengan uraian mengenai dampak program terhadap 

perubahan/peningkatan pendapatan dan pengurangan pengeluaran. Bab ini juga 

mendeksripsikan proses/pola terjadinya dampak dan keterkaitannya dengan faktor-

faktor yang mendukung maupun menghambat munculnya hasil dan dampak program. 

Selain itu, bab ini juga menganalisis temuan dampak-dampak ekonomi tersebut dalam 

kerangka pendekatan teory of change untuk melihat tahapan apa yang sudah tercapai 

dan apa yang belum demi tercapainya dampak utama (ultimate impact) yang diharapkan 

dari program ini.  

Temuan-temuan yang disajikan pada bagian ini terutama bersumber dari hasil analisis 

data dan informasi yang bersumber dari proses wawancara mitra pelaksana program, 

mitra host, dan penerima manfaat/masyarakat (beneficiaries). 

 

 

 
4 Pengukuran dampak yang massif dan bersifat kuantitatif tidak bisa dilakukan karena tidak 
adanya baseline data ekonomi ini secara kuantitatif. 
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2.1 Dampak intervensi/program pengembangan ekonomi pada pendapatan/income 

masyarakat 

 
Peningkatan pendapatan merupakan salah satu sasaran utama intervensi-intervensi SGP 

yang berbasis pemberdayaan ekonomi. Pada program SGP fase 6 ini, kami menemukan 

bahwa perubahan dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat sudah muncul 

pada beberapa kasus intervensi mitra. Namun, skala perubahan tersebut masih kecil, baik 

dari segi nilai (nominal peningkatan) maupun jumlah orang yang terdampak. Terdapat 

tantangan-tantangan yang ditemukan untuk bisa mendorong terjadinya 

peningkatan/penambahan pendapatan yang masif, konsisten, dan menerus.  

Studi ini menemukan ada beberapa pola perubahan positif pada aspek pendapatan yang 

dipengaruhi oleh adanya intervensi mitra. Perubahan positif ini tentunya berpotensi 

untuk mendorong dampak lebih besar di masa depan.  

Pertama, peningkatan pendapatan terjadi karena meningkatnya produktivitas dan 

kualitas hasil (panen). Peningkatan produktivitas dan kualitas khususnya ditemukan 

pada beberapa intervensi mitra yang berbasis budidaya. Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh mitra pelaksana utamanya adalah membantu warga (pelaku kegiatan 

ekonomi) pada sisi input produksi, seperti pengenalan teknik budidaya yang baru, 

bantuan alat produksi, sarana dan prasarana, serta ada beberapa mitra yang membantu 

modal. Contohnya adalah kasus mitra dampingan PKEPKL di Gorontalo yang melakukan 

kegiatan pengenalan perawatan intensif tanaman kakao secara organik dan ramah 

lingkungan. Menurut warga dan mitra pelaksana yang kami wawancara, terjadi 

perubahan pada jumlah hasil panen setelah adanya intervensi dari mitra. Dengan 

peningkatan jumlah hasil panen juga bepengaruh pada penambahan pendapatan. Seperti 

yang diceritakan juga oleh informan dari mitra PKEPKL di bawah ini;  

“Produktivitas dan kualitas kakao meningkat setelah dirawat dengan intensif. Pada 

awalnya, hasil panen 20 Kg dengan harga jual Rp 17.000/Kg, sekarang kualitas buah lebih 

baik, bijinya lebih bulat, satu kali panen mendapat 30 Kg dan dijual dengan harga Rp 

22.000/Kg.” 

-Karto (Laki-laki)- 

Beneficiareis Program PKEPKL UNG 

 

Hubungan sebab akibat antara peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan 

salah satunya bergantung pada berapa banyak hasil produksi (panen) yang bisa terjual. 

Dengan kata lain, aspek pasar menjadi sangat penting. Tanpa pasar yang jelas, 

peningkatan produktivitas tidak akan menghasilkan peningkatan pendapatan. Dalam 

kasus-kasus yang kami teliti, faktor ketersediaan pasar ini pula yang turut mempengaruhi 

peningkatan pendapatan dari para petani. Pada program-program yang dianggap sudah 



13 
 

mampu mendorong adanya peningkatan pendapatan dari para petani (walau belum 

signifikan), pasar untuk menjual komoditi sudah lebih dulu ada (established). Sehingga, 

mitra pelaksana tinggal memperbaiki beberapa sisi input yang dinilai tidak ramah 

lingkungan dan atau tidak menguntungkan bagi masyarakat. Contohnya pada intervensi 

lebah madu mitra di lokasi intervensi mitra GMI di Semau. Sebelum intervensi GMI 

masyarakat memanen madu dari hutan alami. Perilaku ini dinilai mengancam lingkungan 

dan secara ekonomi dinilai tidak menguntungkan masyarakat. Mitra kemudian 

membantu dengan mengenalkan teknik budidaya madu di kawasan konservasi buatan. 

Hal ini membuat hasil panen madu lebih stabil setiap tahunnya dibandingkan dengan hasil 

panen ketika mengandalkan madu dari hutan alami. Sedangkan untuk pemasaran 

masyarakat tetap menjual kepada pengumpul tempat mereka menjual madu hutan alami. 

 

Tentunya, selain pasar ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi, ini akan dijelaskan 

lebih dalam pada bagian 2.2.  

 

Kedua, penambahan pendapatan terjadi karena terdapat pengurangan modal produksi 

sehingga margin keuntungan komoditas/produk meningkat. Pada beberapa lokasi 

intervensi, kami menemukan kegiatan mitra seperti pelatihan pembuatan pakan babi dan 

pertanian organik telah membantu mengurangi ketergantungan masyarakat (petani) 

untuk membeli input-input produksi. Walaupun belum terjadi secara luas (tergantung 

seberapa banyak yang akan mengadopsi), hal ini merupakan perubahan positif yang 

berpotensi untuk berkembang di masa depan. Contohnya, perubahan yang terjadi di 

lokasi intervensi GMI (Geng Motor Imut) yang melakukan pelatihan pembuatan pakan 

babi. Setelah mengikuti pelatihan, para peternak bisa membuat pakan babi secara 

mandiri, sehingga mengurangi jumlah pakan yang harus dibeli. Karenanya, kegiatan ini 

berhasil mengurangi kebutuhan modal produksi cukup signifikan. Pembuatan pakan babi 

mengurangi pengeluaran untuk membeli pakan pabrikan yang harganya cukup tinggi. 

“Jika membeli pakan pabrikan untuk ternak babi, harganya Rp 400.000/50 Kg, 

sedangkan kalau kita buat sendiri hanya menghabiskan modal sekitar Rp 

50.000/50 Kg. Bahkan pakan hasil olahan sendiri bisa dijual Rp 100.000/50 Kg.” 

-David (laki-laki)- 

Beneficiaries Program GMI 

 

 

Ketiga, peningkatan pendapatan terjadi karena adanya diversifikasi komoditas/produk. 

Pola seperti ini ditemukan pada kegiatan-kegiatan intervensi dalam bentuk pengenalan 

dan pengembangan produk olahan. Pembuatan produk-produk olahan dapat 

meningkatkan value dan harga dari sebuah komoditas. Contohnya pada intervensi 

pengolahan VCO di lokasi mitra PKEPKL di Gorontalo. Produksi VCO menjadi pilihan 

sumber penghidupan lain bagi kelompok perempuan. Sebelum adanya intervensi mitra, 
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masyarakat menjual kelapa dalam bentuk kopra. Paska intervensi mitra, satu botol VCO 

(ukuran volume 100 ml) dijual seharga Rp25.000. Selama satu bulan, produksi VCO dapat 

dilakukan 3-4 kali dengan menghasilkan 100-150 botol setiap produksinya. Meskipun 

demikian, masih terdapat tantangan keberlanjutan dari dampak yang dicapai ini 

mengingat studi ini juga menemukan bahwa produksi dan penjualan yang dilakukan 

belum konsisten dan masih bergantung pada pesanan (belum tersedia pasar yang tetap). 

Seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, bahwa perubahan yang muncul pada aspek 

pendapatan sebagai dampak dari intervensi program SGP ini masih terjadi di tahap 

permulaan dan dalam lingkup kecil. Hal ini dapat dipahami mengingat terbatasnya waktu 

program (rata-rata 1,5 sd 2 tahun). Waktu sependek itu tentu tidak mencukupi untuk 

penyiapan ekosistem usaha masyarakat agar usahanya berkelanjutan dan berdampak 

luas. Meskipun dampak ekonomi ini masih terbatas, kami melihat bahwa intervensi mitra 

paling tidak sudah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana 

meningkatkan produktifitas dan kualitas (value) produk. Terlepas dari apakah akan 

dipraktekan pada saat ini atau di masa depan, pengetahuan tersebut dapat menjadi 

alternatif untuk sumber tambahan pendapatan keluarga atau bahkan menjadi pilihan 

yang dapat mereka upayakan pada kondisi tertentu di mana mata pencaharian utamanya 

terganggu. Contohnya adalah seperti yang ditemukan di lokasi intervensi mitra Yayasan 

Kalimajari di Nusa Penida. Di lokasi tersebut, intervensi dalam bentuk peningkatan 

kapasitas budidaya rumput laut turut membantu penghidupan masyarakat dalam kondisi 

pandemi. Adanya peningkatan pengetahuan budidaya rumput laut menjadikan 

masyarakat di lokasi program dapat melakukan penjualan rumput laut yangturut 

membantu perekonomian masyarakat yang sumber penghidupan utamanya terkena 

dampak pandemi.  

Penting juga untuk dicatat bahwa program pemberdayaan ekonomi dapat mendukung 

upaya perbaikan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara 

langsung, program pengembangan ekonomi telah menyediakan sumber mata 

pencaharian alternatif bagi warga yang sebelumnya memanfaatkan hutan (alam) secara 

tidak sustainable untuk sumber penghidupan. Adanya alternatif penghidupan ini 

memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat dan, konsekuensinya, berdampak pada 

pengurangan tekanan terhadap hutan. Secara tidak langsung, hasil studi ini menunjukkan 

bahwa di beberapa tempat, pemberdayaan ekonomi juga dapat berhubungan dengan 

perbaikan lingkungan melalui terbangunnya pemahaman (awareness) masyarakat 

melalui interaksinya dengan mitra, ini sudah terjadi meskipun program ekonomi yang 

dirancang belum berjalan baik. 

2.2 Dampak intervensi pada aspek pengeluaran rumah tangga 

Dampak ekonomi tidak hanya berbicara mengenai peningkatan atau perubahan 

pendapatan. Namun, pada program SGPP fase 6 kami juga menemukan bahwa 

intervensi mitra juga telah mendorong terjadinya perubahan dalam bentuk 
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berkurangnya pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dimaksud adalah 

biaya-biaya yang dikeluarkan oleh satu keluarga untuk kebutuhan-kebutuhan domestik 

mereka. Kami menemukan penurunan pengeluaran rumah tangga ini terjadi pada 

kegiatan-kegiatan yang berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap air dan 

energi terbarukan. 

Sesuai konteks lokasi, terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya vital seperti 

air di NTT membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk bisa mendapatkan 

sumber daya tersebut. Biaya yang dikeluarkan juga tidak kecil. Misalnya, di NTT untuk 

penyediaan air bersih masyarakat harus membayar Rp250.000-an/bulan. Namun, setelah 

intervensi dari mitra SGP untuk pengadaan air bersih, masyarakat jadi tidak perlu lagi 

membayar. Contohnya adalah pada lokasi Intervensi CIS Timor dan Yayasan Cemara yang 

mencoba untuk menghadirkan solusi atas terbatasnya ketersediaan air bersih melalui 

pembuatan sumur resapan bersama kelompok masyarakat. Tersedianya sumur resapan 

sebagai sumber air bersih telah mengurangi pengeluaran masyarakat untuk membeli air. 

Sebelum adanya sumber air bersih ini, masyarakat perlu mengeluarkan uang sejumlah Rp 

250.000 – Rp 500.000/bulan untuk memenuhi kebutuhan air. Saat ini masyarakat dapat 

memanfaatkan sumber air tersebut untuk mencuci, dan mandi. Mereka hanya perlu 

membeli air untuk keperluan memasak dan minum seharga Rp125.000/bulan.  

“Sebelum ada program dari CIS Timor, saya harus membeli air tangki. Harga satu 

tangki air Rp 250.000. Satu tangki air habis dalam waktu 2 minggu saja. Setelah 

ada program, saya tetap beli air tangki, tapi hanya untuk kebutuhan minum saja 

dan habis dalam waktu 2 bulan, jadi sangat menghemat pengeluaran.” 

-Darman (Laki-laki)- 

Beneficiaries program CIS Timor 

 

Dampak program terhadap pengurangan pengeluaran ekonomi masyarakat juga 

dihasilkan melalui penyediaan energi listrik terbarukan, khususnya di Dusun Tumba Desa 

Tamaila Utara Kabupaten Gorontalo. Di lokasi tersebut, Intervensi yang dilakukan LPPM 

UNG mampu menggerakkan masyarakat untuk menerapkan teknologi pikohidro dan 

panel surya sebagai sumber akses energi listrik. Intervensi yang dilakukan oleh LPPM UNG 

dilakukan dalam bentuk pelatihan serta pemberian dukungan fasilitas energi terbarukan. 

Kegiatan-kegiatan tersebut mampu menghasilkan pengetahuan dan kapasitas 

masyarakat dalam hal penerapan teknologi pikohidro dan panel surya tersebut. 

Karenanya, mereka kini dapat melakukan pengelolaan air untuk menghasilkan energi 

listrik secara mandiri. Tersedianya energi listrik melalui pikohidro dan panel surya diakui 

masyarakat dapat mengurangi pengeluaran mereka untuk membeli solar. Sebelum 

adanya sumber energi terbarukan ini, mereka memenuhi kebutuhan akan listrik dengan 

menggunakan genset. 
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“Adanya listrik dari pikohidro dan panel surya lumayan mengurangi pengeluaran 

kelompok untuk produksi permen coklat dan VCO. Sebelumnya, kami 

mengandalkan genset berbahan bakar solar untuk menyediakan listrik saat 

produksi permen coklat dan VCO.” 

-Asana (Perempuan)- 

Beneficiaries program LPPM UNG 

 

Pengurangan pengeluaran ditemukan memang belum signifikan karena ini juga 

bergantung interest masyarakat untuk mengadopsi pengetahuan-pengetahuan ini 

dalam praktik keseharian mereka. Selain itu terkait adopsi juga bergantung kepada 

seberapa luas masyarakat yang dilibatkan dalam intervensi mitra pelaksana. 

 

2.3 Keterkaitan intervensi ekonomi dengan intervensi inisiatif pengelolaan lingkungan 

Penelitian ini menemukan bahwa intervensi di bidang lingkungan menimbulkan manfaat 

pada aspek ekonomi, dalam hal ini pendapatan masyarakat. Beberapa contoh dari 

keterkaitan dampak ini terjadi di wilayah Nusa Penida dan Wakatobi. Di dua lokasi ini, 

program pengelolaan lingkungan yang diawali dengan peningkatan kesadaran 

masyarakat menghasilkan dampak sampingan (side effect) pada aspek ekonomi. 

Di wilayah program Wakatobi, sosialisasi fungsi dan peran hutan yang dilakukan mitra 

telah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tutupan tegakan 

hutan. Kesadaran ini menghasilkan perubahan di tingkat masyarakat dalam hal 

penggunaan kayu bakar. Sebelum adanya intervensi program, masyarakat seringkali 

menebang tegakan pohon di hutan untuk memenuhi kebutuhan akan kayu bakar. Kini 

penebangan pohon tersebut berkurang dengan pengenalan teknologi berupa tungku 

hemat kayu bakar sehingga masyarakat dapat tetap memasak dengan memanfaatkan 

kayu-kayu jatuhan di hutan, tidak lagi dengan cara menebang pohon secara utuh. 

Perubahan cara pemanfaatan kayu bakar juga menggambarkan salah satu bentuk dampak 

sosial berupa aksi nyata masyarakat untuk melestarikan lingkungan sebagai hasil lanjutan 

dari peningkatan kesadaran dan pengetahuan. 

Dampak intervensi lingkungan terhadap aspek ekonomi muncul ketika intervensi ini telah 

menciptakan kebutuhan atas tungku hemat kayu bakar. Pada awalnya intervensi tungku 

kayu bakar ditujukan untuk mengurangi penggunaan kayu bakar sehingga dalam jangka 

panjang bisa berdampak pada berkurangan penebangan. Namun dalam prosesnya tungku 

hemat kayu bakar sangat diminati oleh masyarakat, bahkan masyarakat di luar lokasi 

program pun ingin turut menggunakan. Peluang tersebut mampu dimanfaatkan oleh 

kelompok dampingan program dengan melakukan produksi tungku hemat kayu bakar. 

Hasilnya, kelompok yang memproduksi tungku dapat merasakan peningkatan 



17 
 

pendapatan dari hasil penjualan dan penyewaan, dengan konsumen di dalam desa 

maupun dari luar desa.  

 

Contoh serupa juga terjadi di wilayah program Nusa Penida. Di lokasi ini, program 

pengelolaan sampah yang bertujuan menjaga kualitas lingkungan juga menghasilkan 

dampak sampingan pada aspek ekonomi. Program bank sampah selain mampu 

mengingkatkan kebersihan lingkungan pemukiman juga dapat menjadi sumber 

penghasilan tambahan bagi masyarakat tanpa perlu mengeluarkan modal khusus. Dengan 

adanya program bank sampah, masyarakat bisa menjual sampah-sampah domestik 

mereka ke pengelola. Sebelum ada bank sampah, masyarakat membuang sampah secara 

sembarangan, seperti membuang ke kebun-kebun atau di pinggir jalan.  

Intervensi tungku hemat kayu bakar di mitra FONEB 
 
Intervensi tungku hemat kayu bakar hampir dilakukan oleh semua mitra 
pelaksana di Wakatobi. Landasan intervensi ini juga terkait dengan 
konteks di Wakatobi itu sendiri. Dimana masyarakat masih menggunakan 
kayu bakar untuk memasak. Mitra kemudian melatih beberapa kelompok 
masyarakat untuk membuat tungku hemat kayu bakar.  
 
Dalam perjalanannya tungku hemat kayu bakar menjadi sangat diminati, 
karena warga sudah menyadari pentingnya berhemat kayu bakar. Dengan 
menggunakan tungku hemat kayu bakar, dapat mengurangi 50% 
penggunaan kayu bakar. Ada inovasi juga dengan menciptakan tungku 
yang lebih besar khusus acara hajatan yang akhirnya disewakan. Pada 
acara hajatan menurut para informan masyarakat bisa memotong hingga 
satu pohon. Peluang ini kemudian ditangkap 6 kelompok masyarakat yang 
mulai memproduksi dan menyewakan tungku, masing-masing telah 
memproduksi antara 6 sampai 20 unit tungku, baik yang berukuran besar 
maupun kecil. Pendapatan dari penyewaan dan penjualan tungku 
bervariasi antar kelompok pengrajin, berkisar Rp. 200.000 sampai Rp. 
7.000.000 
 
Harga jual tungku hemat kayu bakar ukuran besar yaitu >100 ribu, untuk 
tungku kecil dijual 90-100 ribu rupiah. Selain itu, dengan adanya 
penggunaan tungku untuk rumah tangga, menghasilkan arang kayu yang 
dapat dijual kepada pengrajin parang (di desa tersebut cukup terkenal 
dengan produk parang, banyak pengrajin parang di situ). Sekarang setiap 
rumah di desa sudah memiliki tungku hemat kayu bakar, dan rata-rata 
keluarga juga menjual arang kepada pengrajin parang. Penghasilan dari 
menjual/menyewakan tungku ini cukup membantu kehidupan sehari-hari 
dan sampai menyekolahkan anak. 
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Contoh-contoh kasus tersebut memperlihatkan bagaimana dampak ekonomi dan sosial 

dapat dihasilkan melalui program-program berbasis lingkungan. Peningkatan 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat menjadi prasyarat awal bagi dihasilkannya 

dampak. Peningkatan kesadaran yang dilanjutkan aksi nyata pengelolaan lingkungan 

berpotensi menghasilkan dampak ganda pada aspek lingkungan dan ekonomi. Selain itu, 

intervensi tambahan yang dilakukan sebagai respon terhadap capaian dari intervensi 

sebelumnya juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan.  

Untuk dampak ekonomi, kami menemukan bahwa memang sudah ada dampak-dampak 

yang muncul meskipun masih dalam skala kecil. Misalnya, dalam program pengolahan 

kelapa menjadi VCO, pendapatan kelompok dalam satu bulan dari penjualan VCO adalah 

Rp 1.600.000 – 2.400.000, sementara anggota kelompok berjumlah 12 orang, maka dalam 

satu bulan maksimal satu orang mendapatkan Rp 200.000. Selain itu, kami juga 

menemukan bahwa walaupun dalam skala dampak tertentu ada intervensi-intervensi 

yang belum dapat memberikan hasil, ada faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya 

dampak. Faktor-faktor ini akan dibahas lebih mendalam pada bagian selanjutnya.  

2.4 Teori perubahan aspek ekonomi  

Perlu disadari bahwa tidak mudah untuk sebuah intervensi bisa menghasilkan dampak 

signifikan, apalagi dalam kerangka program yang terbatas dalam hal waktu dan 

sumberdaya. 

Dalam kerangka intervensi pengembangan ekonomi, setidaknya ada 3 kondisi yang harus 

tersedia untuk memunculkan dampak berupa peningkatan pendapatan pada lokasi 

intervensi. Kondisi-kondisi itu berlaku untuk semua jenis intervensi/kegiatan. Ketiga 

kondisi adalah pengetahuan yang diberikan diterapkan/dipraktekan masyarakat secara 

luas, produksi yang berkelanjutan, serta penjualan yang berkelanjutan. Berangkat dari 

pemahaman tersebut, studi ini melihat bahwa untuk membangun kondisi tersebut, ada 

faktor-faktor yang harus terpenuhi terlebih dahulu dalam sebuah intervensi. Dalam studi 

ini, kami mengidentifikasi tiga faktor yang terdiri dari: (i) akses pasar yang sustained; (ii) 

kapasitas, kapabilitas, serta kemauan masyarakat; (iii) kelembagaan ekonomi yang kuat. 

Ketiga faktor ini dapat dikatakan sebagai prasyarat tercipatanya dampak yang signifikan 

dan berkelanjutan. Semakin banyak prasyarat yang terpenuhi, maka semakin besar 

potensi munculnya dampak dan keberlanjutan.  

Terkait potensi dampak yang berkelanjtuan tersebut, kasus di setiap program mitra 

berbeda-beda, tergantung dari konteks lingkungan yang sudah terbangun di lokasi mitra 

tersebut. Ini juga tergantung pada kesesuaian antara program dan kondisi yang sudah 

ada.  Bahkan di mitra yang bisa dikatakan berhasil memberikan dampak kepada kelompok 

dampingan, nyatanya masih perlu membangun faktor-faktor lain dengan baik, seperti 

pasar. Karenanya, dampak yang muncul baru terjadi secara terbatas (beberapa individu) 

ataupun belum signifikan dan menerus. Dalam kasus VCO di Gorontalo, walaupun sudah 
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terjadi penjualan tetapi penjualannya masih bergantung kepada pesanan dari jejaring 

mitra (bukan pasar yang luas). Karenanya, pendapatan yang dihasilkan belum rutin dan 

signifikan.  

Untuk menjelaskan faktor-faktor ini kami menggunakan pendekatan kerangka teori 

perubahan. Dengan pendekatan ini kita bisa melihat sejauh mana intervensi ekonomi 

yang dilakukan oleh para mitra sudah mengarah kepada terjadinya dampak atau belum. 

Kemudian, pendekatan teori perubahan juga dapat memetakan tahapan yang masih 

kurang atau belum dilakukan untuk mencapai dampak yang diinginkan (lihat gambar 4). 
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Gambar 4 Pola terjadinya dampak ekonomi berserta faktor-faktor terkait 
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Dari gambar bisa terlihat bagaiamana runutan logis dampak ekonomi yang ditemukan 

dalam intervensi mitra SGP fase 6. Intervensi para mitra sudah menghasilkan beberapa 

faktor pendorong untuk terjadinya capaian, adanya pengenalan teknik baru dalam 

pengelolaan sumber daya, dan juga cukup banyak yang membentuk/mengintervensi 

lembaga/kelompok ekonomi. Dampak juga sudah terjadi tetapi masih terbatas. Studi ini 

menemukan bahwa untuk bisa mencapai dampak yang lebih luas dan signifikan masih 

ditemukan ada faktor-faktor yang menjadi penghambat/tantangan atau berpengaruh 

terhadap ada tidaknya dampak pada program SGP fase 6.  

Faktor pertama adalah terkait terbangunnya akses pasar yang sustain dan menerus. 

Ketika hasil dari budidaya/olahan produk sudah dihasilkan, pemasaran menjadi kunci 

pembuka bagi dihasilkannya peningkatan ekonomi. Tanpa adanya pasar yang bisa dan 

bersedia menampung produk, intervensi dari sisi input yang dilakukan bisa menjadi sia-

sia. Tentunya tidak hanya pasar yang menentukan, tetapi ini merupakan salah satu faktor 

yang utama.  

Studi ini melihat tidak banyak mitra pelaksana yang fokus pada intervensi membangun 

pasar yang permanen. Beberapa mitra memang sudah membantu menjual kepada 

jaringan individu mitra dan beberapa mencoba membantu mengakses pasar lokal (dijual 

di dalam desa/antar desa). Contohnya, kasus VCO di Gorontalo. Produk ini memang bisa 

terjual tetapi masih bergantung kepada ada tidaknya permintaan dari relasi mitra.  

Membangun pasar di sini tidak hanya berarti membantu menjual kepada jejaring sendiri 

tetapi juga bagaimana mengupayakan akses langsung ke pasar potensial yang bisa 

menampung cukup banyak produk dan permintaan bisa konsisten. Selain itu intervensi 

juga perlu mempertimbangkan pelatihan pemasaran yang komprehensif dan upaya lain 

seperti bantuan untuk sertifikasi untuk memudahkan masyarakat mengakses pasar ketika 

program berakhir. Ini masih menjadi tantangan program SGP untuk keberlanjutan dan 

signifikansi dampak dalam jangka panjang. 

Pada beberapa program yang bisa dikatakan sudah meningkatkan ekonomi, akses pasar 

sudah tersedia sejak lama. Sehingga masyarakat bisa langsung menjual sendiri hasil panen 

mereka tanpa perlu intervensi khusus mitra. Seperti budidaya kakao di Gorontalo, 

kambing di Gorontalo, rumput laut di Nusa Penida. Sementara pada beberapa program 

lainnya, akses pasar perlu disediakan terlebih dahulu melalui upaya dari mitra dan 

kelompok dampingan, khususnya pada produk olahan. Berbeda dengan program 

budidaya dimana bisa mengandalkan pasar yang sudah exist (seperti tengkulak untuk 

menjual hasil panen), produk olahan yang umumnya merupakan komoditi baru perlu 

dikenalkan atau dijaringkan dulu dengan pasar yang cukup konsisten untuk bisa 

memberikan dampak ekonomi. Hal lain yang yang menyulitkan untuk membangun pasar 

adalah belum adanya kepemilikan dokumen/sertifikasi yang bisa menaikkan value atau 

jaringan pasar. Untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas, seperti menjual ke luar 
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daerah, konsinyasi di mini market/supermarket maupun toko-toko kelontong biasanya 

produk-produk olahan membutuhkan dokumen PIRT dan BPOM.  

Selain belum cukup kuatnya pasar yang dibangun oleh mitra, secara geografis lokasi-lokasi 

intervensi pengembangan ekonomi juga cukup jauh dari lokasi industri dan pasar. 

Setidaknya 73% lokasi berada jauh dari pusat kota/kabupaten. Sehingga akses terhadap 

buyer potensial juga menjadi lebih sulit, utamanya untuk produk-produk olahan.  

Faktor selanjutnya adalah kapasitas dan kapabilitas (mau atau tidak untuk adopsi) 

produksi masyarakat, hampir semua program yang bertujuan peningkatan ekonomi dan 

pengurangan pengeluaran ekonomi didesain sebagai percontohan dalam skala kelompok 

dampingan. Keberhasilan kegiatan pada skala kelompok dampingan diharapkan menjadi 

contoh nyata bagi masyarakat lebih luas untuk mereplikasi bentuk kegiatan tersebut. 

Sehingga dampak ekonomi dalam skala lebih luas diharapkan dapat terjadi secara mandiri 

dengan adanya upaya dari masyarakat untuk mengadopsi model kegiatan kelompok 

dampingan yang telah berhasil.  

Dalam hal peningkatan kapasitas sebagian besar program memiliki luaran yang baik dalam 

hal seperti pelatihan usaha masyarakat, meskipun dampak masih belum terlihat. 

Pengetahuan sudah cukup tersebar di aktor masyarakat yang terlibat langsung walaupun 

untuk mempraktikan pengetahuan itu menjadi tantangan. Dari sisi masyarakat, tidak 

mudah untuk langsung percaya menerapkan teknik atau produk baru yang dikenalkan 

mitra. Interest masyarakat untuk mengadopsi pengetahuan yang diberikan juga 

bergantung seberapa mereka melihat keberhasilan intervensi. Tentu ini hal wajar dalam 

program-program pengembangan ekonomi karena akan merubah proses produksi dan 

penghidupan mereka. Selain karena interest personal, proses adopsi yang lebih luas juga 

bergantung kepada seberapa input-input produksi sudah diberikan, misalnya akses ke 

modal dan teknologi. Pada beberapa kasus kami menemukan akses ke modal dan 

teknologi hanya didapatkan beberapa aktor saja, seperti pada kasus lebah madu hanya 

didapatkan oleh 8 KK saja. Hal lain adopsi yang lebih luas juga perlu dilihat dari seberapa 

banyak masyarakat yang dilibatkan dalam intervensi secara langsung.  

Masalahnya adalah belum diadopsinya intervensi oleh masyarakat bisa menghambat 

terjadinya dampak yang signifikan. Dalam kasus Dalen Mesa misalnya, permintaan tepung 

sorgum dari Komunitas Semau Muda belum dapat dipenuhi karena adanya persoalan 

keterbatasan bahan baku. Bahan baku tidak banyak tersedia karena masih belum banyak 

masyarakat yang mau mencoba menanam sorgum. 

Terkait kapasitas, dari hasil survey kuesioner yang disebar kepada para mitra, ditemukan 

bahwa kemampuan produksi masih menjadi tantangan di lokasi intervensi. Dari 30 mitra 

yang mengisi terkait intervensi ekonomi, 40 % merasa bahwa memang ada tantangan 

untuk bisa mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas produksi di tingkat masyarakat 
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sehingga, potensi pasar juga tidak bisa dicapai. Akhirnya penjualan terbatas pada pasar 

lokal dan skala kecil. Di lokasi mitra Kahianga Mambali, jejaring pasar sudah ada dengan 

Trans mitra dan bahkan pada 2019 kelompok budidaya kopi sudah memiliki BPOM dan 

PIRT. Namun terkendala dengan skala produksi yang sangat kecil, dalam satu tahun hanya 

sekitar 120 kg – 180 kg. Padahal pasar yang ada bersedia menampung berapapun jumlah 

kopi dari Kahianga Mambali. Selain itu, walaupun telah ada beberapa mitra yang 

memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi tetapi dari hasil survey masih 

ditemukan sekitar 23 % mitra yang menyatakan masih minimnya sarana dan prasarana 

produksi di lokasi intervensi mereka.  

Hal lain, jika melihat konteks lokal tipe penghidupan masyarakat di 68% lokasi intervensi 

masih subisten dan semi komersil. Bisa dikatakan sistem produksi yang biasa dilakukan 

masyarakat belum berorientasi pada mengejar kuantitas dan kualitas untuk pasar yang 

massal atau belum bertujuan komersil. Perlu waktu dan effort pendampingan yang 

menyeluruh untuk pengetahuan produksi baru bisa diadopsi dan menjadi kebiasaan 

dalam keseharian masyarakat.  

Faktor terakhir adalah soal kelembagaan ekonomi. Rata-rata dalam kegiatan intervensi 

ekonomi para mitra membentuk ataupun mengintervensi kelompok-kelompok 

masyarakat baik yang baru dibentuk atau yang sudah lama exist. Mendorong intervensi 

dalam bentuk kelembagaan memiliki tantangan tersendiri. Dari pengalaman AKATIGA 

dalam evaluasi program TFCA Kalimantan dan Sumatera (2017, 2018), kelembagaan 

ekonomi sering tidak berjalan baik ketika program sudah selesai. Hal tersebut 

dikarenakan belum terbangunnya ekosistem usaha yang baik dalam kelompok itu sendiri. 

Dalam program SGP di beberapa lokasi misalnya, di mitra Taksu Tridatu dan Kelompok 

Tenun Cepuk, masih berkutat soal penentuan harga di antara anggota kelompok. Di lokasi 

intervensi Akar embun di Wakatobi juga ada persoalan internal di kelompok. Konflik di 

internal kelompok tentunya bisa membuat kegiatan tidak berjalan baik apalagi bisa 

sampai menghasilkan dampak yang signifikan. Tantangan lain adalah menyiapkan rencana 

bisnis kelompok, termasuk di dalamnya bagaimana visi misi dan struktur dari kelompok.  

Pada kasus yang dinilai berhasil menambah pendapatan tidak ditemukan adanya konflik-

konflik internal, walaupun terkait rencana bisnis masih perlu dikembangkan. Peran mitra 

dan terkadang dilibatkannya pihak eksternal seperti instansi pemerintahan untuk 

membangun kesiapan usaha masyarakat merupakan faktor pendukung awal dalam 

mencapai peningkatan ekonomi. Kesiapan kelompok dampingan yang dilanjutkan 

demgam aksi kolektif untuk menjalankan usaha menjadi tahap selanjutnya dapat 

mendukung peningkatan pendapatan ekonomi.  

Untuk bisa mengatasi persoalan hambatan-hambatan, selain pengaruh konteks di lokasi 

intervensi juga bergantung kepada sejauh mana proses pendampingan yang dilakukan 

dan kapasitas dari mitra yang melakukan.  Misalnya terkait dengan waktu pendampingan. 
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Rata-rata program mitra dilakukan dalam waktu 1-2 tahun. Sehingga diperlukan 

pengetahuan soal komoditi atau jenis intervensi dengan ketersediaan waktu untuk 

menjalankan program. Contohnya mitra Kahianga Mambali yang melakukan 

pengembangan ekonomi dengan pengenalan komoditi kopi. Tentu hasilnya tidak akan 

bisa terlihat dalam rentang waktu program yang hanya 2 tahun, karena butuh waktu 

sampai komoditi bisa dipanen. Selain itu terkait dengan pasar, diperlukan juga mitra yang 

memang memiliki kemampuan untuk mencari jejaring sehingga potensi pasar menjadi 

lebih luas.  

Selain 3 faktor di atas, faktor pendampingan yang dilakukan juga turut mempengaruhi 

dampak. Seperti yang ditemukan pada intervensi Ekowisata. Studi ini belum menemukan 

adanya dampak ekonomi bagi masyarakat setelah intervensi. Selain karena adanya 

pandemi Covid-19 yang membuat berkurangnya aktivitas wisata. Juga dipengaruhi model 

Intervensi yang secara umum memang lebih fokus pada pengenalan dan penyiapan model 

ekowisata, seperti pelatihan guide, pembuatan story line, pelatihan kuliner. Sementara 

belum terbentuk bagaimana skema bisnis yang jelas untuk bisa mendatangkan wisatawan 

dan juga bagaimana model ekowisata lebih menguntungkan masyarakat dibanding 

pariwisata konvensional. 

Pendampingan juga lebih bagus jika dilakukan fokus pada satu-dua komoditas/produk 

saja. Sehingga, pendanaan bisa lebih fokus untuk pengembangan dari hulu ke hilir. Dari 

temuan studi ini kami belum melihat mitra yang memang sudah fokus secara 

komprehensif dari hulu ke hilir di satu komoditas/produk. Kasus VCO di Gorontalo 

mungkin mendekati, dimana beberapa mitra saling terintegrasi (walau pada level tertentu 

intergasinya harus diperbaiki) di sisi produksi ada bantuan sarana dan prasarana produksi, 

kemudian ada bantuan listrik, bantuan modal dan juga pemasaran.  

Faktor-faktor yang sudah disampaikan di atas saling terkait satu sama lain. Ketika kondisi-

kondisi tersebut dapat tercapai secara menyeluruh, maka dampak berupa peningkatan 

ekonomi dapat dihasilkan. Sebaliknya, ketika kondisi-kondisi tersebut hanya tercapai 

secara parsial ataupun satu/lebih dari kondisi tersebut tidak tersedia, capaian dari 

kegiatan yang dilakukan baru lah sebatas memperbesar peluang terjadinya dampak. 
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BAGIAN 3 

DAMPAK LINGKUNGAN 

 
Dampak lingkungan harus disadari tidak mudah terlihat dalam waktu yang singkat. Pada 

program SGP, kegiatan-kegiatan yang dijalankan baru saja selesai, sementara dampak-

dampak yang dituju memerlukan waktu panjang untuk dapat terlihat. Berdasarkan 

temuan hasil studi GEF Evaluation Office (2010), dibutuhkan puluhan tahun untuk melihat 

hasil dan memastikan dampak dari program-program yang menyasar aspek lingkungan 

seperti mitigasi perubahan iklim, perlindungan wilayah laut/hutan, dan perlindungan 

keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, dalam studi ini, dampak yang bisa diidentifikasi 

baru pada tingkat lokal yang merupakan hasil langsung dari intervensi kegiatan yang 

dilaksanakan.  

Secara umum, dalam waktu dua tahun, program para mitra GEF SGP Indonesia Fase 6 

dapat menghasilkan dampak lingkungan meskipun terbatas pada skala dampingan (skala 

demplot/kelompok/desa yang diintervensi). Tidak semua dampak/perubahan lingkungan 

dapat diukur secara kuantitatif, namun terdapat juga dampak lingkungan yang hanya 

dapat dibuktikan melalui asumsi perubahan-perubahan lingkungan secara kualitatif 

karena tidak adanya data terkait pengukuran perubahan terkait. Capaian dari setiap 

program bervariasi karena dipengaruhi oleh faktor pendukung maupun penghambat yang 

berbeda di setiap lokasi. Meskipun dampak lingkungan baru terjadi dalam skala 

dampingan, capaian-capaian program secara umum dapat menjadi prasyarat dan 

mengarah untuk dihasilkannya dampak pada skala yang lebih luas. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mitra memberikan pengetahuan dan menghasilkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Hal tersebut lebih lanjut 

mendorong timbulnya aksi-aksi nyata yang mampu mengurangi ancaman terhadap 

lingkungan, terutama ancaman yang berasal dari sisi internal (masyarakat dalam lokasi 

program). Meskipun demikian, masih terdapat ancaman dari pihak eksternal (pihak yang 

tidak terlibat program), sehingga kelestarian lingkungan, baik itu hutan maupun laut, 

belum dapat terjamin secara keseluruhan.  

Bagian ini akan mendeskripsikan capaian dan dampak lingkungan dari program-program 

mitra GEF SGP Indonesia Fase 6. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan proses dari 

terjadinya capaian dan dampak lingkungan yang teridentifikasi beserta fakor-faktor yang 

mempengaruhinya.  
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3.1 Dampak lingkungan pada lahan pertanian 

Praktek pertanian ramah lingkungan telah menghasilkan berbagai dampak positif pada 

aspek lingkungan, khususnya dalam skala lahan pertanian yang diintervensi. Dampak 

yang dihasikan yaitu peningkatan kesuburan tanah, bertambahnya keanekaragaman 

tumbuhan, dan terjaganya varietas tanaman lokal. Berbagai perubahan pada kondisi 

lingkungan yang terjadi diakui mitra dan masyarakat merupakan hasil dari penerapan 

berbagai praktek pertanian lingkungan seperti penggunaan pupuk organik, penerapan 

terasering, dan agroforestri. Perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek lingkungan, 

terutama pada lahan pertanian, baru dapat dibuktikan secara kualitatif melalui asumsi 

berdasarkan pengalaman dan pengamatan para pelaku praktek pertanian ramah 

lingkungan, yaitu mitra pelaksana program dan masyarakat dampingan. 

 
Penerapan terasering dan agroforestri pada pertanian lahan miring dikatakan oleh mitra 

pelaksana program dan masyarakat, mampu meningkatkan kestabilan tanah. Hal tersebut 

dapat memperkecil tingkat erosi tanah ketika hujan sekaligus memperkecil potensi 

terjadinya bencana longsor dan banjir. Meskipun demikian, belum terdapat bukti nyata 

karena hal tersebut baru dapat dibuktikan dalam jangka waktu panjang, sedangkan 

penerapan agroforestri melalui penanaman pohon di lahan pertanian monokultur baru 

saja dilakukan. Dampak yang dapat terlihat saat ini sebagai hasil dari praktek agroforestry 

(penanaman pohon pada sistem pertanian monokultur) yaitu bertambahnya 

keanekaragaman tumbuhan di lahan pertanian.   

Penggunaan pupuk organik diakui oleh para beneficiaries dari berbagai daerah mampu 

memperbaiki tekstur dan kesuburan tanah. Hal tersebut juga menjadikan produktivitas 

dari beberapa kebun informan meningkat. Salah satu beneficiaries PKEPKL UNG mengakui 

bahwa semenjak menggunakan pupuk organik, tanah di lahan pertaniannya terlihat lebih 

gembur dan subur, hal tersebut terlihat dari masa berbuah cabai yang lebih panjang dari 

pada saat menggunakan pupuk kimia. Sementara itu, salah satu beneficiaries Dalen Mesa 

mengatakan bahwa dengan menggunakan pupuk organik, selain memperbaiki kondisi 

tanah, juga meningkatkan produktivitas lahan pertanian jagung miliknya hingga hampir 

dua kali lipat. Peningkatan produktivitas jagung karena penggunaan pupuk organik juga 

disampaikan oleh beneficiaries Marsudi Lestantun.  

“Pemakaian pupuk organik memberikan dampak yang bagus untuk tanah. 

Tanah yang dahulunya rusak karena pemakaian pupuk kimia yang berlebihan, 

sekarang sudah mulai membaik, terlihat dari kualitas tanaman yang tumbuh.” 

 

-Ramdan- 

Beneficiaries Program Dalen Mesa 



27 
 

Selain praktek pertanian ramah lingkungan seperti yang telah dipaparkan, di wilayah 

program Gorontalo terdapat praktek pertanian berbasis kearifan lokal panggoba yang 

kembali dipopulerkan melalui kegiatan mitra. Pertanian ala panggoba dalam prakteknya 

mengandalkan pengamatan rasi bintang untuk penentuan waktu tanam serta 

menerapkan pengolahan lahan ramah lingkungan seperti penerapan terasering, 

penanaman pohon di lahan pertanian, serta penggunaan pupuk organik dan benih 

varietas lokal. Selain menghasilkan dampak berupa peningkatan kekuatan dan kesuburan 

lahan pertanian, praktek pertanian ini juga secara tidak langsung membantu kelestarian 

varietas tanaman lokal, terutama jagung.  

Digunakannya varietas tanaman lokal juga secara tidak langsung terjadi melalui upaya 

peningkatan ekonomi melalui produk olahan. Usaha pengolahan stik jagung yang 

dilakukan kelompok perempuan di Desa Juria Kabupaten Gorontalo menggunakan jagung 

varietas lokal sebagai bahan baku pembuatan stik jagung. Rasa stik jagung lokal lebih 

disukai konsumen daripada stik jagung yang dibuat dari jagung hibrida. Hal ini mendorong 

para petani untuk menanam jagung lokal untuk menjaga suplai bahan baku produk 

olahan.  

Berbagai dampak lingkungan yang teridentifikasi pada lahan pertanian baru terjadi pada 

skala yang terbatas. Dampak-dampak tersebut terjadi di lahan pertanian yang memang 

menjadi lokasi intervensi program. Meskipun demikian, terdapat indikasi perluasan 

praktek pertanian ramah lingkungan pada skala yang lebih luas. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya permintaan dari kelompok masyarakat ataupun desa non-dampingan untuk 

diberikan pelatihan bertajuk pertanian ramah lingkungan. Pada beberapa kasus, 

permintaan seperti ini diakomodir melalui pelatihan yang melibatkan masyarakat 

dampingan mitra sebagai pembicara/trainer. 

3.2 Dampak lingkungan pada ekosistem hutan dan laut 

Upaya pelestarian ekosistem hutan dilakukan melalui program yang bertujuan untuk 

menambah tutupan vegetasi, menjaga tutupan vegetasi yang ada, serta upaya 

pengelolaan ekosistem hutan secara keseluruhan. Upaya penambahan tutupan vegetasi 

dilakukan melalui kegiatan penanaman pohon. Upaya untuk menjaga tutupan vegetasi 

yang ada dilakukan melalui penyediaan teknologi tungku hemat kayu bakar dan 

pengenalan sistem budi daya madu. Sementara itu, upaya perlindungan ekosistem hutan 

yang dilakukan barulah sebatas pengajuan izin pengelolaan perhutanan sosial. 

Dampak tahap awal bagi lestarinya ekosistem hutan yang teridentifikasi dari berbagai 

upaya tersebut yaitu berkurangnya tekanan terhadap ekosistem hutan dari masyarakat 

di lokasi intervensi. Upaya penyediaan teknologi tungku hemat kayu bakar di wilayah 

Wakatobi secara tidak langsung mampu mengurangi tingkat penebangan pohon untuk 

pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kayu bakar. Selain itu, berkurangnya 
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penebangan juga terjadi karena adanya pengenalan budi daya madu di wilayah Pulau 

Semau. Adanya sistem budidaya madu mampu mengurangi penebangan pohon yang 

dilakukan masyarakat ketika melakukan pemanenan madu di hutan. Berkurangnya 

aktivitas penebangan pohon secara jangka panjang dapat berkontribusi terhadap 

terjaganya tutupan hutan/vegetasi. 

Secara umum, mengingat masih pendeknya waktu kegiatan, program penanaman belum 

dapat menghasilkan dampak nyata pada aspek lingkungan. Capaian sebagian besar 

program baru sebatas tertanamnya bibit pohon pada lokasi-lokasi tertentu. Selain itu, 

terdapat kendala berupa tingkat kematian bibit yang cukup tinggi yang disebabkan oleh 

berbagai macam faktor seperti kekeringan dan kurang suburnya tanah. Upaya pelestarian 

hutan beserta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya juga dilakukan melalui 

program mitra. Meskipun demikian, upaya ini juga belum memperlihatkan dampak yang 

nyata. Studi ini menemukan bahwa upaya perlindungan ekosistem hutan baru 

menghasilkan izin pengelolaan hutan dan belum ada tindak lanjut dari hal tersebut 

(misalnya penyusunan rencana pengelolaan, pembiayaan pengelolaan, dan hal lainnya). 

Di sisi lain, program-program perlindungan wilayah laut dan pesisir juga belum dapat 

memperlihatkan dampak yang nyata selain berkurangnya tekanan/ancaman dari 

masyarakat di lokasi intervensi. Berbagai inisiatif perlindungan wilayah laut dan pesisir 

telah dilakukan, seperti penetapan batas kawasan perlindungan, patroli dan monitoring, 

upaya memperkuat peraturan terkait pengelolaan/perlindungan laut, serta 

pengembangan ekowisata. Selain itu, berkurangnya aktivitas yang bersifat merusak 

seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan racun, serta pelemparan 

jangkar di area terumbu karang sudah mulai berkurang karena adanya peningkatan 

kesadaran dari masyarakat di lokasi intervensi. Akan tetapi, hal-hal tersebut baru dapat 

mengurangi potensi ancaman dari masyarakat yang terlibat dalam program, sedangkan 

ancaman dari pihak eksternal masih terjadi. 

3.3 Teori perubahan aspek lingkungan 

Dampak lingkungan sulit untuk dipastikan dalam waktu yang cenderung singkat (GEF 

Evaluation Office, 2010).  Meskipun demikian, capaian dari program-program yang telah 

dijalankan dapat menunjukkan indikasi dampak lingkungan yang terjadi di lokasi-lokasi 

program secara spesifik. Bahkan, studi ini juga menemukan adanya indikasi perluasan 

dampak lingkungan pada skala yang lebih luas di luar lokasi intervensi, meskipun hal ini 

baru terjadi di beberapa lokasi program.  

Di beberapa lokasi program, masyarakat di luar desa intervensi sudah mulai melirik dan 

menerapkan praktek pertanian ramah lingkungan, terutama pembuatan dan penggunaan 

pupuk organik. Mereka melihat praktik ini sebagai sesuatu yang menguntungkan. 

Sementara itu, di beberapa lokasi program lainnya, masyarakat non-dampingan yang 
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berada di lokasi intervensi belum tertarik dengan penggunaan pupuk organik dikarenakan 

berbagai alasan. Perbedaan dua kondisi tersebut menjadi contoh adanya faktor-faktor 

yang mendukung maupun menghambat dihasilkannya dampak dari upaya pengelolaan 

lingkungan.  

Kami mengidentifikasi adanya enam faktor yang dapat mendukung tercapainya dampak 

lingkunan yang lebih signifikan: (i) adanya intervensi/pendampingan; (ii) keterlibatan 

masyarakat; (iii) peraturan terkait pengelolaan lingkungan; (iv) dukungan pihak eksternal 

(termasuk pemerintah desa); dan (v) ketersediaan bahan baku untuk penerapan 

pertanian ramah lingkungan.  

Pertama, adanya intervensi/pendampingan oleh mitra. Salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi ketercapaian dampak lingkungan adalah adanya intervensi dan 

pendampingan mitra. Peran mitra diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat bahwa pertanian ramah lingkungan serta pengelolaan ekosistem hutan dan 

laut dapat menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, peran mitra juga 

diperlukan dalam mendukung tersedianya sarana pendukung penyediaan modal dan 

fasilitas untuk berjalannya upaya pengelolaan lingkungan. Capaian yang diharapkan dari 

intervensi dan pendampingan mitra adalah terbangunnya pengetahuan, minat, dan 

kapasitas masyarakat untuk menerapkan upaya-upaya perlindungan lingkungan. 

Kedua, keterlibatan masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dan kapasitas yang 

telah dimiliki. Pada beberapa lokasi program, masyarakat telah memiliki kesadaran dan 

kapasitas untuk melakukan pertanian ramah lingkungan dan mempraktekkan 

pengetahuan yang telah mereka dapatkan. Pada program pengelolaan ekosistem hutan 

dan laut, seperti yang banyak dilakukan di wilayah Wakatobi (FONEB, KOMANANGI, 

FAMOKOSSA) dan Pulau Semau (OCD), kesadaran dan kapasitas yang dimiliki masyarakat 

juga telah diimplentasikan dalam bentuk keterlibatan dalam kegiatan perlindungan, 

terutama yang menghasilkan kondisi berupa berkurangnya ancaman terhadap ekosistem. 

Bentuk nyata dari kesadaran masyarakat di lokasi intervensi antara lain tidak lagi 

melakukan penebangan secara berlebihan, turut merawat pohon yang ditanam, tidak lagi 

melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau racun, dan tidak lagi 

menyandarkan perahu atau melempar jangkar di lokasi perlidungan laut. Munculnya aksi 

nyata dari masyarakat selain bergantung pada masyarakat itu sendiri juga perlu ditunjang 

oleh faktor sebelumnya, yaitu kemampuan mitra untuk membangun pemahaman dan 

kesadaran masyarakat. 

Ketiga, pelibatan pihak eksternal dalam membantu mitra untuk membangun kesadaran 

masyarakat akan perlindungan lingkungan. Contohnya di wilayah Gorontalo, informan 

dari WIRE G mengakui bahwa lembaganya belum memiliki kapasitas yang mumpuni 

terkait pengelolaan lingkungan. WIRE G mengundang JAPESDA (mitra host) untuk 

melakukan penyadartahuan masyarakat akan pentingnya penanaman pohon di lahan 
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miring sebagai mitigasi bencana longsor dan banjir. Adanya penjelasan dari JAPESDA 

sebagai pihak eksternal program, diakui WIRE G sangat membantu dalam menumbuhkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya penanaman pohon di daerah lereng. Selain itu, 

pelibatan Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kabupaten Gorontalo juga 

membantu dalam penyediaan bibit pohon secara gratis bagi masyarakat. Contoh lainnya 

adalah pelibatan pihak Balai Taman Nasional Wakatobi dalam upaya pengelolaan 

ekosistem mangrove yang dilakukan oleh Akar Embun. Hal-hal tersebut menggambarkan 

bahwa selain faktor kapasitas mitra, pelibatan pihak eksternal yang sesuai juga menjadi 

faktor penting dalam upaya pengelolaan lingkungan. 

Keempat, peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Peraturan 

seperti ini menjadi faktor yang mempengaruhi dampak pada aspek lingkungan. 

Berdasarkan hasil survey kuesioner, sebanyak 40% mitra mengatakan bahwa peraturan 

terkait perlindungan lingkungan telah tersedia sebelum intervensi dilakukan di lokasi 

program, namun penerapannya belum efektif. Kegiatan mitra setidaknya mampu 

mendorong masyarakat untuk mengefektifkan peraturan-peraturan tersebut, sehingga 

adanya penerapan peraturan terkait lingkungan menjadi faktor yang memperkuat 

munculnya aksi-aksi perlindungan dan pengurangan ancaman terhadap ekosistem. Begitu 

pun sebaliknya, kesadaran masayarakat akan perlunya perlindungan lingkungan dapat 

mendorong penegakan peraturan terkait. Hal tersebut menggambarkan adanya 

hubungan dua arah antara kesadaran masyarakat dengan penegakan peraturan. 

Sayangnya, peraturan-peraturan yang telah tersedia sejak lama maupun peraturan-

peraturan yang diinisiasi melalui intervensi program hanya bersifat lokal, sehingga 

penurunan ancaman terhadap ekosistem yang terjadi juga bersifat lokal. Peraturan-

peraturan tersebut tersedia dalam bentuk peraturan desa, peraturan adat, ataupun 

komitmen bersama masyarakat. Hal tersebut menjadikan pihak-pihak dari luar lokasi 

intervensi tidak mengetahui penerapan peraturan-peraturan tersebut. Lebih lanjut, hal 

tersebut menyebabkan masih adanya potensi ancaman-ancaman terhadap ekosistem 

yang berasal dari pihak luar. Contohnya peraturan tentang daerah perlindungan laut di 

beberapa lokasi di wilayah Wakatobi yang telah dapat mendukung keberjalanan kegiatan 

patroli pengawasan, yang secara umum telah berhasil dalam menurunkan aktivitas-

aktivitas masyrakat di lokasi intervensi yang mengancam ekosistem laut. Meskipun telah 

ada kegiatan patroli dan pengurangan ancaman dari pihak internal, masih terjadi 

ancaman-ancaman yang berasal dari pihak-pihak di luar lokasi intervensi, seperti 

pencurian tanda batas wilayah perlindungan laut, bom ikan, pembuangan sampah oleh 

kapal yang melintas. 

Keterlibatan pihak eksternal khususnya pemerintah setempat juga merupakan faktor 

penting yang mendukung kegiatan perlindungan lingkungan. Berdasarkan hasil survey, 

seluruh mitra mengakui bahwa keterlibatan pemerintah lokal dirasa sangat membantu 

kelancaran keberjalanan program secara keseluruhan. Selain untuk mendorong 
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penegakan regulasi terkait perlindungan lingkungan, keterlibatan pemerintah lokal juga 

dirasa membantu dalam sosialisasi kepada masyarakat hingga turut membantu dalam 

penyediaan fasilitas pendukung kegiatan. Selain itu, dalam satu program di wilayah 

Wakatobi, pelibatan pemerintah lokal juga terbukti mampu memberikan pembiayaan 

jangka panjang untuk kegiatan perlindungan wilayah laut yang dilakukan kelompok 

masyarakat.  

Kelima, Ketersediaan bahan baku menjadi faktor yang menunjang praktek pertanian 

ramah lingkungan, terutama pembuatan dan penggunaan pupuk organik. Secara umum, 

bahan baku pembuatan pupuk organik tersedia dalam jumah melimpah di setiap lokasi 

program. Selain itu, di wilayah program Gorontalo, ketersediaan bibit varietas lokal juga 

mendukung upaya budidaya tanaman varietas lokal yang pada akhirnya berkontribusi 

terhadap kelestariannya. 

Keberhasilan praktek pertanian ramah lingkungan, terutama secara ekonomi mampu 

memicu minat dari masyarakat di luar lokasi intervensi untuk mengadopsi praktek 

tersebut di lahan masing-masing. Pada beberapa lokasi, petani yang tidak terlibat 

program mulai mendatangi petani yang telah menerapkan pertanian ramah lingkungan 

untuk mempelajari bagaimana pertanian ramah lingkungan dapat menghasilkan dampak 

secara ekonomi dan lingkungan. Bukti nyata bahwa penerapan pupuk organik dapat 

mengurangi biaya produksi sedikitnya mampu meyakinkan masyarakat lebih luas untuk 

mulai mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.   

Selain mengidentifikasi faktor-faktor pendukung di atas, studi ini juga menemukan 

adanya beberapa faktor yang menghambat dihasilkannya dampak lingkungan yang terdiri 

dari (i) akses terhadap pupuk kimia; (ii) kondisi lingkungan yang menyulitkan proses 

penanaman; (iii) faktor waktu. Pertama, Meskipun program mitra telah mendorong 

penggunaan pupuk organik, penggunaan pupuk kimia belum sepenuhnya ditinggalkan 

oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masih mudahnya akses masyarakat terhadap 

pupuk kimia. Seperti di wilayah program Pulau Semau, adanya program bantuan pupuk 

dari pemerintah menjadi faktor yang diduga mendorong lancarnya distribusi pupuk kimia 

dan mempermudah penggunaannya oleh masyarakat luas. Tidak hanya itu, kemudahan 

akses pupuk kimia juga terjadi di seluruh lokasi program. Meskipun demikian, 

kemampuan masyarakat untuk memproduksi pupuk organik secara mandiri telah terbukti 

mengurangi biaya produksi pertanian, sehingga penggunaan pupuk kimia secara perlahan 

mulai berkurang. 

Kedua, Kondisi lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan 

penanaman pohon yang bertujuan menambah luas tutupan vegetasi/hutan. Sebagian 

besar program penanaman mengalami kendala berupa matinya bibit pohon yang ditanam 

karena kekeringan dan kurangnya kesuburan tanah. Hal tersebut menandakan adanya 
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faktor eksternal berupa kondisi lingkungan yang juga mempengaruhi capaian program 

dan lebih jauh berpotensi menghambat dihasilkannya dampak lingkungan.  

Ketiga, Faktor waktu menjadi hal yang penting dalam memastikan dampak pada aspek 

lingkungan. Kegiatan penanaman pohon bertujuan untuk menambah luas tutupan 

vegetasi yang lebih lanjut dapat berkontribusi terhadap kelestarian ekosistem hutan. 

Lebih lanjut, dampak yang diharapkan dari lestarinya hutan cukup beragam, yaitu 

lestarinya keanekaragaman hayati di dalam hutan, insentif ekonomi melalui hasil hutan 

bukan kayu (banyak program mengharapkan pohon buah sebagai sumber penghasilan di 

masa mendatang), hingga terjaganya fungsi hutan/tutupan vegetasi sebagai pencegah 

bencana longsor, banjir, dan kekeringan. Dampak-dampak tersebut perlu disadari 

memerlukan waktu yang panjang untuk dapat terlihat. Berbagai program penanaman dan 

perlindungan lingkungan baru selesai dilakukan setidaknya 2-3 tahun yang lalu, sehingga 

dampak dari penanaman pohon untuk menambah luas tutupan vegetasi belum dapat 

dipastikan. Selain itu, singkatnya waktu juga menjadikan dampak dari perlindungan 

ekosistem hutan dan laut yang telah terjadi belum dapat dipastikan konsistensi dan 

keberlanjutannya.  

Proses dari terjadinya dampak lingkungan pada ekosistem pertanian, hutan, dan laut 

beserta faktor-faktor terkait secara terpisah disajikan dalam diagram teori perubahan 

(gambar 5 - gambar 7). Dampak lingkungan dikoneksikan secara sistematis dengan 

intervensi dan berbagai faktor terkait yang mendukung maupun menghambat 

dihasilkannya dampak lingkungan. Pemetaan faktor-faktor terkait memungkinkan untuk 

mengidentifikasi sejauh mana capaian dari intervensi program dapat menghasilkan 

dampak pada aspek lingkungan.  
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Gambar 5 Pola terjadinya dampak lingkungan melalui praktek pertanian ramah lingkungan
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Gambar 6 Pola dihasilkannya dampak lingkungan melalui program penanaman dan pengelolaan hutan
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Gambar 7 Pola terjadinya capaian dari program-program perlindungan ekosistem laut dan pesisir
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Berdasarkan beberapa studi terdahulu (Dwiartama, et al., 2018; Dwiartama, et al., 2020; 

Meijaard, et al., 2021), terdapat beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi untuk mencapai 

pengelolaan lingkungan/ekosistem yang berjalan dengan baik. Prasyarat-prasayarat 

tersebut diantaranya yaitu adanya rencana pengelolaan jangka panjang, keterlibatan 

masyarakat lokal dalam pengelolaan/perlindungan kawasan, adanya patroli dan 

monitoring kawasan. Selain itu, adanya keterlibatan pemilik hak kelola kawasan (balai 

taman nasional, BKSDA, dan instansi lain yang terkait) juga penting untuk mendorong 

adanya regulasi/peraturan terkait pengelolaan, serta adanya pembiayaan pengelolaan.  

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dapat terjadi dengan adanya kesadaran 

masyarakat akan perlindungan lingkungan. Adanya basis data yang jelas diperlukan 

sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan kawasan. Adanya regulasi terkait 

pengelolaan berfungsi untuk menjadi dasar hukum kegiatan pengelolaan sekaligus 

menjadi pondasi untuk kegiatan perlindungan seperti patroli rutin dan monitoring 

kawasan. Adanya pembiayaan jangka panjang dapat menjamin keberlangsungan kegiatan 

perlindungan kawasan sehingga dapat memperkecil gangguan terhadap kawasan. 

Secara umum, capaian-capaian dari upaya perlindungan ekosistem hutan dan laut dalam 

program GEF SGP Indonesia Fase 6 telah menyediakan berbagai prasayarat untuk 

mencapai dampak lingkungan. Prasyarat yang telah berhasil dicapai yaitu keterlibatan 

masyarakat yang dibuktikan dengan adanya berbagai aksi nyata yang berdampak pada 

pengurangan ancaman terhadap lingkungan. Selain itu, program-program yang berjalan 

juga telah melibatkan berbagai pihak eksternal yang mendukung dalam penyediaan 

modal kegiatan perlindungan (Contoh: Penyediaan bibit pohon untuk penanaman, atau 

dukungan pemerintah desa untuk pembiayaan kelompok perlindungan laut). 

Capaian-capaian tersebut menginisiasi keberjalanan perlindungan lingkungan, namun 

belum cukup untuk dapat memastikan keberlanjutan dari keberjalanan perlindungan 

lingkungan karena terdapat beberapa prasayarat yang belum terpenuhi. Sebagian besar 

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum memiliki rencana kerja dan 

rencana pembiayaan jangka panjang. Meskipun pada beberapa kasus perlindungan 

lingkungan telah dapat berjalan tanpa adanya pembiayaan jangka panjang, namun 

pembiayaan menjadi hal yang cukup penting untuk memastikan keberlanjutan upaya 

perlindungan tersebut, mengingat dampak-dampak lingkungan memerlukan waktu 

panjang untuk dapat teridentifikasi. 

Beberapa program juga telah berhasil mendorong penegakan peraturan perlindungan 

lingkungan, namun hal tersebut belum dapat menjamin kelestarian lingkungan dalam 

skala yang lebih luas. Penegakan peraturan lingkungan di tingkat desa telah dapat 

menghasilkan perubahan perilaku masyarakat, sehingga tidak lagi melakukan aktivitas-

aktivitas yang mengganggu lingkungan. Meskipun demikian, penegakan peraturan 

tersebut bersifat lokal dan terkadang sulit diterapkan untuk skala yang lebih luas 
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(contohnya masyarakat desa tetangga). Hal ini menunjukkan adanya peraturan yang 

bersifat universal dan sosialisasi yang lebih luas dari sekedar desa dampingan merupakan 

hal yang penting, sehingga penegakan peraturan dapat diterapkan dalam skala yang lebih 

luas dan dapat mengurangi ancaman yang juga datang dari pihak-pihak di luar lokasi 

program.
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BAGIAN 4 

DAMPAK SOSIAL 
 
Dampak sosial dicirikan melalui adanya perubahan perilaku dan hal-hal yang terkait 

dengan aspek kehidupan masyarakat (Vanclay, 2003). Dalam studi ini kami menilai bahwa 

dampak sosial telah dihasilkan dari program ketika terjadi perubahan pada aspek-aspek 

komunitas (demokratisasi, kohesi sosial, stabilitas sosial), perbaikan akses terkait 

kesehatan, pendidikan, budaya, dan kesejahteraan.  

Dampak dan perubahan pada aspek sosial yang dihasilkan Program GEF SGP Indonesia 

Fase 6 sebagian besar terjadi pada tingkat kelompok dampingan dan desa yang terlibat 

langsung di dalam keberjalanan program. Selain secara khusus dilihat dari intervensi 

langsung pada aspek sosial, dampak sosial juga ditemukan dalam program-program yang 

bertujuan pengelolaan lingkungan ataupun peningkatan ekonomi. Terciptanya dampak 

sosial pada satu sisi bisa menjadi faktor yang dapat memastikan keberlanjutan maupun 

terjadinya dampak ekonomi dan lingkungan yang lebih luas di masyarakat. Sebaliknya, 

adanya dampak ekonomi dan dampak lingkungan juga bisa mendorong penguatan pada 

aspek-aspek sosial. Misalnya, pada intervensi perlindungan tata kelola laut, munculnya 

rasa kepemilikan dan kolektivitas masyarakat untuk menjaga wilayah laut mereka bisa 

mendorong kelestarian ekosistem laut.   

Ada beberapa dampak yang memang sudah muncul dan bisa terlihat langsung, seperti 

pembukaan akses air dan energi listrik, kemudahan untuk perempuan dan kesadaran 

bersama untuk penjagaan lingkungan. Tetapi, studi ini juga menemukan adanya program-

program yang menargetkan dampak sosial tetapi belum terlihat hasilnya. Kegiatan itu 

adalah terkait dengan ketahanan pangan yang baru sampai pada terbangunnya demplot 

dan ditanami dengan berbagai komoditas pangan, namun masih dalam kerangka 

program. Walaupun di beberapa lokasi sudah dilakukan diseminasi dan sosialisasi terkait 

ketahanan pangan, sayangnya sejauh ini belum bisa dibuktikan sudah terjadi dampak. 

Karena di beberapa lokasi seperti Wakatobi misalnya, proses tanam tidak dilakukan lagi 

karena adanya gangguan. Sementara di lokasi lain rata-rata demplot pangan lokal baru 

satu-dua kali panen. Tentunya sulit untuk mengakui bahwa ketahanan pangan telah 

tercapai berdasarkan kondisi tersebut.  

Studi ini juga menemukan ketika program masih berjalan, upaya-upaya penyadaratahuan 

sudah dilakukan dalam interaksi antara mitra pelaksana dan masyarakat. Beberapa mitra 

mengakui bahwa walaupun dampak belum terlihat, setidaknya proses pelibatan 

masyarakat dan stakeholder lain dalam setiap lini kegiatan dapat mendorong timbulnya 

kesadaran positif untuk perlindungan kawasan ataupun pengelolaan sumberdaya. Seperti 

yang disampaikan oleh salah satu pengurus mitra Komanangi berikut; 
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“Poinnya begini, bahwa untuk mengukur perubahan tentu ini tidak bisa kita lihat, 
tetapi kalau kita mengukurnya dalam hal pengetahuan dan kesadaran bahwa kita 
melakukan ini untuk memahamkan mereka, saya kira poin nya itu dapat, karena 
melibatkan orang banyak. Pada saat penanaman kita libatkan Taman Nasional, 
seluruh Pemdes, anak sekolah yang jumlahnya ratusan, NGO lingkungan – RARE, 
dan sebagainya tentunya ini secara psikologi dapat merangsang keingintahuan 
kenapa melakukan perlindungan. Tetapi lagi-lagi untuk mengukur ada manfaatnya 
atau perubahannya, saya kira itu masih sangat dini.”  

-Ado (Laki-laki)-  

Komanangi 

Tidak banyak dampak sosial yang sudah terlihat dalam cerita-cerita mitra dan masyarakat, 

karena tidak banyak juga mitra yang menargetkan langsung terkait dampak ini. Pada 

bagian selanjutnya, dampak yang diceritakan dalam sub-bab terpisah menurut kami 

adalah dampak yang cukup signifikan dalam aspek sosial.  

4.1 Terbukanya akses masyarakat pada sumberdaya penting; air dan listrik 

Beberapa kegiatan mitra terkait dengan mendorong terbukanya akses masyarakat kepada 

sumberdaya vital untuk kehidupan mereka. Studi ini menemukan dua jenis program yang 

memiliki indikasi dampak langsung pada masyarakat.  Program pertama yaitu penyediaan 

akses air bersih (sumur resapan dan jaringan perpipaan) yang banyak dilakukan di Semau. 

Sementara program lainya yaitu pengenalan energi listrik terbarukan yang dilakukan di 

Dusun Tumba (Gorontalo). Untuk energi listrik terbarukan karena daya listrik yang 

dihasilkan masih kecil hanya beberapa rumah dan fasilitas umum yang mendapatkan 

akses listrik. 

Dampak akses air bersih bagi perempuan 

Program air bersih merupakan program yang banyak dilakukan mitra-mitra di Pulau 

Semau, NTT. Tentunya, ini sesuai dengan konteks lokal dan masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat. Walaupun terdengar sederhana dibanding program-program peningkatan 

ekonomi atau penatakelolaan lingkungan, intervensi terkait penyediaan air bersih mampu 

memberikan dampak langsung kepada masyarakat, bahkan juga manfaat tersendiri bagi 

kelompok perempuan. Penyediaan air bersih telah berdampak positif pada pengurangan 

beban kerja kelompok perempuan.  

Dalam konteks NTT (Semau) perempuan menjadi aktor yang paling terpengaruh dengan 

kondisi tersedia tidaknya air bersih. Mama-mama atau kelompok perempuan 

bertanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan air 

bersih, seperti mencuci. Sebelum adanya intervensi mitra, perempuan harus berjalan 

hingga 1-2 km menuju sumber air. Kemudian mereka harus memikul kembali air bersih 

untuk dibawa ke rumah. Belum lagi, ketika sampai di rumah mereka harus pekerjaan 

domestik lain seperti memasak dan mengurus anak. Sehingga, kelompok perempuan 
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merasa memiliki sedikit waktu luang. Ketika ada sumur resapan dan jaringan perpipaan 

yang merupakan hasil dari intervensi program, jarak mengambil air menjadi lebih dekat 

sehingga dapat mengurangi waktu perjalanan. Walaupun waktu luang juga pada akhirnya 

digunakan untuk mengurus hal domestik, setidaknya mereka tidak terburu-buru untuk 

melakukan sesuatu. Tidak hanya memotong waktu perjalanan, dengan semakin dekatnya 

akses ke air bersih juga memberikan rasa nyaman kepada kelompok perempuan karena 

tidak perlu memikul air terlalu jauh. Seperti yang diceritakan oleh informan di Semau di 

bawah ini; 

 “Dulu itu kami Mama-mama pulang dari kebun, langsung pergi lagi pikul air, 
setelah pikul air langsung bergerak lagi memasak, jadi lebih sibuk, lelah. 
Sekarang dengan adanya bantuan ini jadi sangat terbantu karena jadi ada 
waktu lebih banyak…”  

- Lina (Perempuan)-  
Beneficiaries Yayasan Cemara 

 

Persiapan dan pembangunan jaringan perpipaan juga melibatkan kelompok perempuan. 

Tentunya keterlibatan merupakan hal yang sangat positif. Seperti diketahui, budaya NTT 

sangatlah patriarki, sehingga keterlibatan perempuan dalam penentuan pembangunan 

sumberdaya yang vital merupakan sesuatu yang luar biasa.  

Adanya proses pembelajaran pengelolaan sumber daya komunal 

Selain dampak bagi perempuan, adanya program sumur resapan/perpipaan air bersih 

juga merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat terkait pengelolaan sumber 

daya komunal secara demokratis dan mandiri. Di setiap program terkait akses air bersih, 

ada pembetukan pokmas (kelompok masyarakat) yang menjadi pengawas dan pengelola 

lewat pembentukan pokmas-pokmas, kemudian disepakati juga ada aturan-aturan terkait 

pemanfaatan. Aturan ini disepakati secara bersama oleh masyarakat untuk menjaga debit 

air dan anggaran untuk perawatan, jadi tanpa ada bantuan dari pihak pemerintah dan 

mitra keberlanjutan sumber air tetap terjaga. Terlepas apakah realita pengelolaan baik 

atau buruk, pengelolaan mandiri mengajarkan bagaimana masyarakat mengambil 

keputusan bersama dan bermusyawarah untuk kepentingan komunal.  

Munculnya dampak langsung dari model intervensi pembukaan akses ke sumber daya 

penting seperti air karena menyangkut kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan oleh 

masyarakat. Tentunya, tantangan kedepan dalam program ini adalah bagaimana 

keberlanjutan dari perubahan tersebut. Pada program air bersih misalnya dari cerita 

masyarakat bahwa sebelum ada program SGP, jaringan perpipaan/sumber air sudah 

dilakukan oleh lembaga lain, tetapi kemudian rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. 
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4.2 Munculnya kesadaran bersama masyarakat untuk penjagaan lingkungan dan 

pengelolaan sumber daya berbasis lingkungan 

Berdasarkan temuan studi, pada aspek sosial hasil dari intervensi mitra yang umum 

ditemukan baru pada tingkat perubahan pengetahuan pada masyarakat/aktor di lokasi 

terkait pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya berbasis lingkungan. Akan 

tetapi, peningkatan pengetahuan baru muncul di aktor-aktor yang terlibat langsung 

intervensi mitra. Spektrum peningkatan pengetahuan ini juga bervariasi, setidaknya dari 

studi ini kami menemukan dua tingkatan pengetahuan berdasar kasus intervensi mitra. 

Spektrum pertama, pengetahuan baru menjadi ilmu/informasi baru yang dimiliki oleh 

masyarakat, belum ada tindak lanjut dari pengetahuan tersebut. Spektrum kedua, 

terjadinya peningkatan pengetahuan mampu mendorong timbulnya kesadaran yang pada 

beberapa kasus mitra mampu mendorong timbulnya aksi kolektif dari masyarakat terkait 

penjagaan lingkungan maupun pengelolaan sumber daya. Spektrum kedua ini yang 

kemudian sudah bisa disebut sebagai dampak sosial. Kesadaran bersama bisa juga 

dikatakan sebagai hasil awal dari intervensi yang menjadi pendukung untuk dihasilkannya 

dampak-dampak lebih lanjut pada aspek ekonomi, lingkungan, maupun aspek sosial lebih 

lanjut.  

Aksi kolektif yang dilakukan masyarakat muncul dalam bentuk yang beragam sesuai 

dengan konteks program yang dilakukan. Selain dari adanya peningkatan pengetahuan, 

aksi kolektif juga disebabkan beberapa faktor pendukung lain. Contohnya, selain adanya 

upaya penyadartahuan masyarakat yang dilakukan mitra (FONEB dan Famakossa di 

Wakatobi), kegiatan penegasan aturan adat dan pembentukan aturan adat untuk 

perlindungan kawasan laut mampu mendorong timbulnya rasa kepemilikan kolektif 

masyarakat. Ada upaya bersama untuk menjaga kawasan lindung laut sesuai dengan yang 

disepakati dalam aturan adat. Bahkan masyarakat juga melakukan pelaporan-pelaporan 

pelanggaran kepada kelompok pengawas yang dibentuk mitra. Hal ini dilakukan karena 

adanya kesadaran pentingnya penjagaan lingkungan bersama-sama. Pemahaman 

masyarakat bahwa manfaat dari upaya penjagaan itu akan kembali kepada masyarakat 

itu sendiri. Seperti yang disebutkan oleh informan masyarakat di bawah ini; 

“Kalau jaga fungsi ekologi, terumbu karang terjaga, ikan juga jadi banyak dan 

betah. Mayoritas masyarakat di sini kan nelayan, jadi sangat bergantung pada 

laut”.  

-Darmin (Laki-laki)-  

Famokossa 
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“…adanya kegiatan-kegiatan bersama, tumbuh rasa kebersamaan dan gotong 

royong, baik dalam hal melindungi lingkungan laut, mengurus kebun, sampai 

membuat pupuk, semua dilakukan atas dasar kebersamaan”. 

-Marni (Perempuan)- 

Beneficiaries Program Foneb 

 

Aksi nyata yang dilakukan masyarakat baik secara mandiri maupun secara kolektif, dapat 

dikatakan sebagai dampak sosial yang menjadi pendukung untuk dihasilkannya dampak-

dampak lebih lanjut pada aspek ekonomi, lingkungan, maupun aspek sosial lebih lanjut. 

Aksi kolektif yang dilakukan masyarakat muncul dalam bentuk yang beragam sesuai 

dengan konteks program yang dilakukan. Terkait aksi nyata ini di beberapa lokasi yang 

ditemukan sudah muncul karena ada juga dukungan dari peraturan (desa dan adat). Baik 

peraturan yang sudah exist sebelum intervensi dan yang baru dibentuk mitra.  

4.3 Terjaganya kearifan lokal: Kasus Panggoba di Gorontalo 

Dalam program SGP kami juga menemukan adanya dampak terhadap terjaganya nilai-

nilai kebudayaan yang hampir punah. Kondisi ini baru ditemukan pada kasus Panggoba di 

Gorontalo yang dilakukan oleh mitra Agraria Institut. Panggoba adalah sebutan bagi orang 

yang menguasai ilmu perbintangan. Dengan melihat posisi bintang, panggoba akan 

menentukan kapan waktu yang tepat. Bahkan, dibagi secara rinci saat yang tepat untuk 

menanam yang berbuah di bawah (kacang tanah), berbuah di tengah (jagung), dan 

berbuah di atas (padi). Panggoba memperhitungkan waktu penanaman yang tepat 

dengan mempertimbangkan rasi bintang dan tanda alam sehingga tidak banyak hama 

yang muncul. Praktik pertanian dengan Panggoba ini menurut mitra sudah mulai hilang di 

keseharian masyarakat di lokasi intervensi. Bahkan menurut mitra orang yang 

mempraktekan panggoba dianggap musyrik dan terkucil dari masyarakat.  Praktisi 

panggoba pun rata-rata para generasi tua.   

Setelah intervensi dilakukan oleh mitra mulai terjadi perubahan-perubahan pandangan 

terhadap para pelaku panggoba. Perubahan ini terjadi karena dalam proses intervensi 

panggoba diberi ruang-ruang untuk mereka bisa tampil dalam forum dengan masyarakat 

dan bahkan dalam forum dengan stakeholder pemerintah. Ruang-ruang yang diberikan 

oleh mitra ini memunculkan adanya rasa percaya diri pelaku panggoba untuk tampil dan 

berbagi pengetahuan mereka kepada petani dan pemerintah. Diskusi bersama BMKG dan 

akademisi pun sudah dilakukan. Hal menarik dari hasil diskusi adalah BMKG ingin belajar 

kepada panggoba mengenai tanaman penanda untuk memverifikasi musim. Selanjutnya 

kegiatan tersebut akan difasilitasi oleh Agraria dalam skema sekolah lapang.  
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Kemudian para pelaku panggoba juga didorong untuk berkelompok menerapkan 

pengetahuannya dalam ujicoba demplot. Dari proses-proses itu muncul beberapa petani 

yang sudah menerapkan panggoba di lokasi intervensi. Walaupun jumlahnya masih kecil 

(7 orang) ini bisa menjadi potensi yang baik kedepannya untuk menjaga kelestarian 

kearifan lokal. Selain dampak kelestarian kearifan lokal, intervensi juga membuat 

panggoba memiliki peran dalam komunitas, dari yang sebelumnya dikucilkan sekarang 

menjadi tempat bertanya beberapa petani yang tertarik soal panggoba. Umumnya para 

petani bertanya terkait jadwal dan hari penanaman. 
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BAGIAN 5 

KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil studi, terdapat beberapa temuan yang dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dampak yang dihasilkan melalui program para mitra GEF SGP Indonesia Fase 6 

terdiri dari dampak ekonomi, dampak lingkungan, dan dampak sosial.  

- Dampak ekonomi yang dihasilkan berupa penambahan pendapatan dan 

pengurangan pengeluaran rumah tangga yang terjadi pada kelompok 

masyarakat dampingan.  

- Dampak lingkungan yang dihasilkan yaitu peningkatan kesuburan lahan 

pertanian/perkebunan, terlindunginya varietas tanaman lokal, peningkatan 

keanekaragaman tumbuhan pada lahan pertanian/perkebunan, serta 

terjaganya tutupan vegetasi/hutan.  

- Dampak sosial yang dihasilkan berupa peningkatan kesadaran masyarakat 

dampingan akan pentingnya perlindungan lingkungan yang dilanjutkan 

dengan aksi-aksi nyata, terbukanya akses masyarakat terhadap sumber daya 

vital seperti air bersih dan energi listrik, serta terjaganya kearifan lokal 

pertanian yang hampir punah.  

- Dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dihasilkan terjadi dalam skala 

lokal, yang terjadi secara spesifik di lokasi intervensi ataupun pada kelompok 

masyarakat yang secara langsung terlibat dalam keberjalanan program. 

 

2. Dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dihasilkan melalui berbagai macam 

proses yang berbeda, dan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung 

ataupun menghambatnya.  

- Peningkatan kesuburan lahan pertanian/perkebunan, terlindunginya varietas 

tanaman lokal, dan peningkatan keanekaragaman tumbuhan dihasilkan 

melalui adanya aksi nyata dari kelompok masyarakat yang menerapkan 

pertanian ramah lingkungan.  

- Belum dihasilkannya dampak lingkungan melalui penanaman pohon 

diakibatkan oleh faktor penghambat berupa kekeringan dan tidak suburnya 

tanah pada lokasi penanaman.  

- Belum terlihatnya dampak lingkungan dari upaya perlindungan ekosistem 

hutan dan laut disebabkan belum tersedianya beberapa prasyarat seperti 

rencana pengelolaan dan pembiayaan jangka panjang, meskipun beberapa 

prasyarat lainnya seperti pembetukan kelompok perlindungan dan aktivitas 

patroli telah dijalankan. Selain itu, penegakan peraturan perlindungan 

ekosistem hutan/laut juga baru bersifat lokal sehingga masih terdapat 

ancaman dari pihak eksternal yang berasal dari luar lokasi intervensi.  
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- Waktu yang singkat juga menyebabkan dampak lingkungan dari kegiatan 

penanaman dan perlindugan ekosistem belum dapat terlihat. 

- Penambahan penghasilan ekonomi dihasilkan melalui usaha budidaya dan 

pengolahan serta penjualan produk yang dilakukan oleh kelompok 

masyarakat. Dihasilkannya penambahan penghasilan melalui usaha budidaya 

dan pengolahan produk dipengaruhi oleh faktor ketersediaan akses 

pemasaran, kapasitas produksi, serta faktor kelembagaan kelompok. 

- Penambahan pendapatan juga dihasilkan melalui penggunaan pupuk organik 

dan pakan ternak yang diproduksi secara mandiri sehingga dapat mengurangi 

biaya produksi. Dalam kasus ini, faktor ketersediaan bahan baku dan 

kemampuan produksi sangat mempengaruhi ketercapaian dampak.  

- Pengurangan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup harian 

dihasilkan melalui penyediaan akses terhadap sumberdaya vital seperti air 

bersih dan energi listrik. Kapasitas mitra menjadi faktor penting untuk 

memunculkan aksi nyata dari masyrakat untuk terlibat dalam upaya 

penyediaan air bersih dan listrik. 

- Dampak lingkungan dan ekonomi yang terjadi diawali dengan adanya 

kesadaran dan aksi nyata dari masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan perlindungan lingkungan dan usaha peningkatan kondisi ekonomi. 

Kapasitas mitra dalam melakukan intervensi dan pendampingan menjadi 

faktor penting untuk menumbuhkan kesadaran dan aksi nyata dari 

masyarakat. 
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LAMPIRAN 

INSTRUMEN WAWANCARA MENDALAM 
 

A. Instrumen Wawancara untuk Tim SGP Indonesia 

 

PERTANYAAN ASPEK 

▪ Apa tujuan besar program SGP Indonesia Fase 6?  

▪ Hal seperti apa yang dianggap sebagai dampak?  

▪ Apa saja dampak yang diharapkan? 

Lingkungan 

Sosial 

Ekonomi 

▪ Bagaimana keterkaitan outcome SGP Indonesia Fase 6 dengan dampak yang diharapkan? Lingkungan 

Sosial 

Ekonomi 

▪ Hasil seperti apa yang diharapkan dari alat pengukuran dampak?  

▪ Adakah kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait di level nasional maupun daerah? 
▪ Misal terkait pengelolaan ekosistem dengan BKSDA, KLHK, TN 
▪ Misal terkait pertanian/perikanan dengan dinas pertanian, dinas perikanan 
▪ Misal terkait perekonomian dengan dinas perdagangan, dinas koperasi 

 

 

▪ Adakah peningkatan kapasitas dari tim kepada mitra? Dalam hal apa saja? 

 

 

▪ Adakah pelibatan lembaga konservasi lain dalam mendukung keberjalanan GEF SGP Fase 6? 
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B. Instrumen Wawancara untuk Mitra Host 

 

PERTANYAAN ASPEK 

▪ Apakah program masing-masing mitra didesain untuk menghasilkan dampak? Ataukah dampak diharapkan 
dihasilkan dari kegiatan beberapa mitra yang saling terkait?  

 

 

▪ Apakah desain program masing-masing mitra bersifat secara langsung menimbulkan dampak atau sebatas 
memperkuat peluang terciptanya dampak? Seperti apa contohnya? 

Lingkungan 

Sosial 

Ekonomi 

▪ Seberapa besar skala dampak yang dihasilkan dari program para mitra? 
▪ Bagaimana program mitra di wilayah secara kolektif dapat menimbulkan dampak di tingkat bentang 

alam/laut? 
 

 

▪ Apakah program mitra didesain untuk menghasilkan dampak di aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan? 
Atau hanya sebagian saja? Apa alasannya? 

Lingkungan 

Sosial 

Ekonomi 

▪ Apakah dampak yang dituju dapat tercapai? Apa yang menyebabkan hal tersebut? (Baik jika dampak 
tercapai maupun tidak tercapai) 

Lingkungan 

Sosial 

Ekonomi 

▪ Apakah pengukuran dampak pernah dilakukan? Apa hasilnya? Bagimana caranya? 
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C. Instrumen Wawancara untuk Mitra Pelaksana Program 

 

NO 
POIN PENTING 

PERTANYAAN 
PERTANYAAN CONTOH KASUS KETERANGAN 

1 
Identifikasi 
dampak awal 

Apa saja 
intervensi/kegiatan 
yang dilakukan dalam 
program mitra? Apa 
tujuannya? 

Pelatihan usaha untuk meningkatkan perekonomian; 
Edukasi fungsi hutan untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat 
 

Pertanyaan berbasis tujuan/ 
perencanaan 

2 
Identifikasi 
dampak akhir 
yang diharapkan 

Apa tujuan besar dari 
berbagai intervensi 
yang dilakukan? 
Bagaimana kaitannya 
dengan berbagai 
intervensi yang 
dilakukan? 

Terkelolanya hutan. Hal tersebut dapat dicapai ketika 
masyarakat menyadari pentingnya buah-buahan yang 
terdapat di hutan, yang dapat diolah menjadi pangan 
olahan. Olahan buah dari hutan dapat meningkatkan 
ekonomi masyarakat. Adanya manfaat ekonomi akan 
mendorong masyarakat menjaga hutan sebagai sumber 
bahan baku usaha 
 

3 Capaian 

Apakah tujuan dari 
masing-masing 
intervensi tercapai?  
Seberapa besar 
skalanya? Mengapa hal 
tersebut terjadi? 

Pelatihan dapat meningkatkan kapasitas kelompok 
dampingan dalam hal produksi olahan. Hal ini terjadi 
karena kelompok antusias dan merasa membutuhkan 
terhadap materi pelatihan. Bahkan kelompok 
mendapatkan keuntungan ekonomi dari usaha olahan 
buah hutan. 
 
Skala: kelompok dampingan (20 orang) 
 

Pertanyaan berbasis capaian 

5 

Kaitan capaian 
dan dampak 
akhir yang 
diharapkan 

Apakah tujuan besar 
dapat tercapai 
berdasarkan capaian-
capaian dari setiap 

Tujuan besar berupa terkelolanya hutan belum dapat 
tercapai, walaupun tujuan dari setiap kegiatan telah 
tercapai. Hal ini disebabkan adanya semangat produksi 
yang berlebihan dari masyarakat sehingga pemanfaatan 
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NO 
POIN PENTING 

PERTANYAAN 
PERTANYAAN CONTOH KASUS KETERANGAN 

kegiatan? Bagaimana 
prosesnya? 

buah-buahan yang ada di hutan dilakukan secara 
berlebihan 
 

6 
Keberlanjutan 
dampak 

Apakah dampak yang 
terjadi masih berlanjut 
hingga saat ini? 
Mengapa? 

Saat ini peningkatan ekonomi terus terjadi dari usaha 
pengolahan buah hutan, karena permintaan pasar 
semakin hari semakin meningkat 
 

7 Prasyarat 

Hal apa yang dirasa 
belum terakomodir 
melalui kegiatan mitra 
untuk mencapai 
dampak awal dan 
dampak akhir yang 
diharapkan? 

Kurangnya praktek pemanfaatan sumber daya secara 
berkelanjutan. Hal tersebut dapat dicapai jika ada pihak 
yang mengontrol penggunaan buah dari hutan. Hal ini 
dapat dicapai dengan adanya aturan untuk pemanfaatan 
buah hutan, adanya kelompok pengelola hutan, dan 
adanya pembiayaan untuk keberjalanan pengelolaan 
hutan. Selain itu, kesadaran masyarakat akan 
pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan juga 
perlu dibangun melalui beragai kegiatan 
 

Pertanyaan berbasis harapan/hal 
belum terjadi 

8 
Dampak 
program bagi 
mitra 

Apakah mitra 
merasakan ada 
peningkatan kapasitas 
karena mengikuti 
program GEF SGP Fase 
6 ini? Apakah ada 
manfaat lainnya yang 
dirasakan? 
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D. Instrumen Wawancara untuk Masyarakat Penerima Manfaat 

D.1 Aspek Sosial 

Apa manfaat yang dirasakan dari mengikuti program mitra? Apakah sekedar peningkatan pengetahuan atau mencapai peningkatan kapasitas 

atau lebih dari itu? Perubahan apa yang terjadi setelah program mitra berakhir dan seberapa besar skalanya? Hal apa yang masih belum tersedia 

untuk mencapai dampak? 

 

POIN PENTING TIPE KEGIATAN PERTANYAAN 

Perubahan/dampak 
yang terjadi setelah 
program mitra 
berakhir dan skalanya 

Pelatihan, 
sosialisasi, 
pertemuan. FGD 

▪ Adakah kelembagaan/komunitas/kelompok yang terbentuk/diperkuat, kelompok apa saja 
yang dibentuk? Apakah kelompok tersebut dapat berjalan sesuai fungsi yang diharapkan? 

 
▪ Apa dampaknya bagi tata kelola lingkungan/social/ekonomi dari adanya 

kelembagaan/komunitas/kelompok yang dibentuk atau perkuat? Seperti apa dampaknya? 
 

▪ Adakah peningkatan pengetahuan/kapasitas baru setelah intervensi, apa bentuk 
pengetahuannya? Apa manfaatnya bagi kehidupan? – cek pengetahuan sebelumnya 
seperti apa 

 

▪ Apakah ada peningkatan kenyamanan dan perasaan aman (contoh: hilangnya ketakutan 
terhadap bencana lingkungan) setelah berakhirnya program? 

 

▪ Adakah perubahan dari aspek sosial (partisipasi dan interaksi) masyarakat di tingkat lokal 
(partisipasi di pembangunan desa/tata kelola lingkungan di desa)? Seperti apa 
perubahannya?  

 

▪ Adakah fasilitas yang dibangun/diperbaiki oleh program mitra? Apa manfaat dari fasilitas 
tersebut? Apakah sekarang fasilitas masih digunakan? Mengapa? 

 

▪ Adakah perubahan kondisi akses/ketersediaan pangan/energi/air/sumberdaya lainnya di 
lokasi intervensi? Apa dampaknya pada informan?  
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▪ Apakah kondisi ini mempengaruhi kondisi lingkungan menjadi lebih baik atau menjadi 
lebih buruk? Bagaimana hal tersebut terjadi? 

▪ Siapa saja yang merasakan manfaat dari setiap kegiatan mitra?  

Prasyarat yang masih 
belum tersedia untuk 
mencapai 
kesejahteraan 

▪ Apa harapan masyarakat/apa yang belum terpenuhi dari setiap program mitra terkait 
kesejahteraan? 

 

 

 

D.2 Aspek Ekonomi 

Apa manfaat yang dirasakan dari program? Apakah sekedar menyediakan peluang peningkatan ekonomi (peningkatan kapasitas, menyediakan 

peluang pekerjaan) atau dapat meningkatkan pendapatan/mengurangi pengeluaran? Perubahan apa yang terjadi setelah program mitra 

berakhir dan seberapa luas? Hal apa yang masih belum tersedia untuk mencapai dampak? 

 

POIN PENTING TIPE KEGIATAN PERTANYAAN 

Perubahan/dampak yang terjadi 
setelah program mitra berakhir dan 
skalanya 

Produksi olahan, produksi 
tangkapan/pertanian/peternakan, 
pariwisata/ekowisata 

▪ Adakah pengetahuan/kapasitas baru terkait produksi 
komoditas atau olahannya setelah program mitra? Apakah 
pengetahuan/kapasitas tersebut diterapkan? Mengapa? 

 

▪ Adakah kelembagaan/komunitas yang 
terbentuk/diperkuat? Apakah berjalan? Mengapa? 

 

▪ Adakah alternatif pendapatan ekonomi/peluang kerja baru 
yang terbentuk? Apakah hal tersebut berjalan? Mengapa? 

 

▪ Apakah program mitra mempengaruhi ketersediaan bahan 
baku? Mengapa? 
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▪ Apakah program mitra mempengaruhi hasil/jumlah 
produksi? Bagaimana hal tersebut terjadi? 

 

▪ Apakah program mitra mempengaruhi efisiensi 
produksi/usaha? Bagaimana hal tersebut terjadi? 
(intervensi mitra membuat cara produksi menjaid lebih 
cepat dan murah) 

 

▪ Apakah program mitra mempengaruhi harga jual? 
Mengapa? 

 

▪ Apakah program mitra mempengaruhi akses pasar? 
Mengapa? 

 

▪ Apakah program mitra menghasilkan peningkatan 
pendapatan? Ceritakan peningkatan seperti apa, untuk apa 
peningkatan pendapatan itu digunakan? 

 
▪ Apakah terjadi peningkatan pendapatan ataupun 

penurunan pengeluaran dari intervensi mitra? Misal 
dengan adanya tungku hemat energi masyarakat 
mengurangi pembelian kayu bakar dll 

 

▪ Apakah manfaat dari program mitra dirasakan oleh anggota 
kelompok dampingan saja? Atau secara bertahap dapat 
dirasakan juga oleh masyarakat yang lebih luas? 

 

Prasyarat yang masih belum tersedia 
untuk mencapai dampak ekonomi 
 

▪ Jika peningkatan pendapatan belum terjadi, hal apa yang 
diperlukan untuk dapat memperkuat timbulnya 
peningkatan pendapatan? Bagaimana penjelasannya? 
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D.3 Aspek Lingkungan 

Apa manfaat yang dirasakan masyarakat dengan berjalannya program mitra terkait lingkungan? Apakah sekedar menyediakan peluang 

peningkatan kondisi lingkungan (peningkatan kapasitas, peluang pekerjaan) atau dapat secara langsung mengatasi permasalahan lingkungan? 

Apa yang terjadi terhadap kondisi lingkungan setelah program mitra selesai? Seberapa luas perubahan terjadi? Hal apa yang masih belum 

tersedia untuk mencapai dampak? 

 

POIN PENTING TIPE KEGIATAN PERTANYAAN 

Dampak program dan 
cakupannya 
 
Keterkaitan dampak 
lingkungan dengan 
sosial ekonomi 

Penerapan pertanian ramah 
lingkungan, Pengelolaan 
sumber daya, Perlindungan 
ekosistem hutan/laut, 
Rehabilitasi lahan kritis, 
Pengelolaan lahan pertanian, 
Perlindungan/peningkatan jasa 
ekosistem  

▪ Adakah perubahan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang 
terjadi terkait dengan program mitra? Seberapa besar manfaatnya? Bagaimana 
hal tersebut terjadi? 

 

▪ Apakah perubahan pengelolaan sumber daya lingkungan tersebut 
mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat? Seberapa besar dan 
siapa saja yang merasakan pengaruhnya? 

 

▪ Apakah kondisi lingkungan menjadi lebih baik atau lebih buruk setelah 
intervensi mitra? Bagaimana dan seberapa luas hal tersebut terjadi? (Cerita 
kondisi awal dan akhir) 

 

▪ Apakah perubahan kondisi lingkungan tersebut mempengaruhi kondisi sosial 
dan ekonomi masyarakat? Bagimana hal tersebut terjadi? 

 

Prasyarat yang masih 
belum tersedia untuk 
mencapai dampak 
lingkungan 
 

▪ Apakah program pengelolaan lingkungan yang diusung mitra berjalan sesuai 
dengan yang diharapkan masyarakat? Bagaimana keberjalanannya dan apa 
kekurangannya?  

Keterkaitan dampak 
lingkungan dengan 
sosial ekonomi; 

▪ Apa harapan masyarakat dari setiap program mitra terkait aspek lingkungan, 
sehingga lingkungan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun 
lingkungan? 
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Prasyarat yang masih 
belum tersedia untuk 
mencapai dampak 
lingkungan bagi sosial 
ekonomi 
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