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Perkebunan sawit Indonesia berkelanjutan 
menghadapi tantangan serius. Dari sisi perluasan  
lahan, ekspansi lahan sawit telah menembus batas-
batas kawasan hutan. Uni Eropa mempermasalahkan 
ekspansi ke kawasan hutan ini sebagai praktik 
deforestrasi produk sawit Indonesia. Akibatnya terjadi 
kampanye penghadangan produk sawit Indonesia 
di pasar-pasar Eropa. Sabotase tata niaga sawit ke 
Eropa ini, menurut Presiden Jokowi¹, sebagai modus 
perang dagang karena komoditas andalan mereka 
terancam oleh kehadiran komoditas sawit Indonesia. 
Reorientasi pasar sawit ke pasar dalam negeri, 
menjadi pilihan kebijakan yang dilontarkan Presiden 
Jokowi , guna menghindari jebakan perang dagang 
di pasar internasional. Namun demikian, perkebunan 
sawit Indonesia harus menyelesaikan permasalahan 
ekspansi lahan ke kawasan hutan dan optimalisasi 
penggunaan lahan desa di kawasan hutan. Desa-desa 
yang mengembangkan sawit di lahan-lahan berbatasan 
dengan kawasan hutan maupun berada di kawasan 
hutan, rentan mengalami konflik tenurial yang serius. 
Karena itu, mengembangkan perencanaan desa peka 
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sawit yang berbatasan maupun di dalam kawasan 
hutan, harus dilakukan secara integratif berdasarkan 
pada rencana ruang dan tata guna lahan desa.

Bagaimana perencanaan tata guna lahan desa yang 
berpihak pada keberlanjutan sawit? Pertanyaan 
ini penting sebagai panduan dalam menguraikan 
fenomena sawit dari sisi desa dalam mengelola 
ekspansi lahan sawit, budidaya dan produktivitas, 
serta tata niaga ekonomi sawit. Perkebunan sawit 
telah menembus luasan lahannya sampai menembus 
angka lebih dari 10 juta Ha. BPS menaksir luasan sawit 
pada tahun 2018 mencapai 12,76 juta Ha². Sementara 
Ditjen Perkebunan Kemenpertan mengestimasi tahun 
2019 mencapai 14,67 juta Ha³. Konsolidasi data yang 
dilakukan Kementan, LAPAN, BIG dan KPK menemukan 
mengkonfirmasi bahwa tahun 2019 tutupan lahan sawit 
luasannya sudah mencapai 16,8 juta Ha4. Sawit dalam 
kawasan hutan telah mencapai seperlima dari total 
luasan tutupan lahan sawit (20,2 %). Persebaran sawit 
di kawasan hutan dan non kawasan hutan menurut 
provinsi dipetakan seperti pada Gambar 1. 
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3. Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa Sawit 2017-2019, diakses dari http://ditjenbun.pertanian.go.id/?publikasi=buku-statistik-kelapa-sawit-palm-oil, 

pada tanggal 5 Maret 2020
4. Yayasan Kehati, 2019, “Hutan Kita Bersawit”, Jakarta

Gambar 1. 
Tutupan Sawit dalam Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan 

menurut Provinsi di Indonesia. (sumber: Kementan, LAPAN, BIG dan 
KPK 2019, dalam Buku “Hutan Kita Bersawit”, (Kehati, 2019)
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Berpijak pada Gambar 1 tersebut, Yayasan Kehati 
(2020) melakukan overlay peta tutupan sawit 
nasional tahun 2019 dengan peta batas administrasi 
desa Indonesia tahun 2015. Peta overlay ini 
menemukan 15.451 desa yang bersawit di Indonesia. 
Sebaran berdasarkan klaster kepulauan, gambar 
2, memperlihatkan Pulau Sumatera memiliki desa 
bersawit yang tertinggi (68 %). Sedangkan klaster 
Papua-Maluku memiliki jumlah desa bersawit 
yang terkecil (1 %). Data ini mengabarkan bahwa 
seperlima desa di Indonesia (20 %) telah bersawit 
pada tahun 2019. Hal ini memberikan pesan penting 
bagi pemerintah pusat untuk memfasilatasinya agar 
desa-desa bersawit ini bisa mengembangkan sawit 
berkelanjutan di masa depan. 
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Gambar 2. Jumlah desa bersawit. 
Sumber : Diolah dari Peta Sawit Nasional 2019 dan Peta Batas 

Administrasi Desa 2015, (Kehati, 2020)

Pada sisi lainnya, BPS mencatat kenaikan kapasitas 
produksi CPO (Crude Palm Oil), dari 29,28 juta ton 
(2014) menjadi 36,59 juta ton (2018). Ditjenbun 
Kemenpertan mengestimasi angka lebih optimistis, 
bahwa produksi CPO akan menembus angka 42,87 
juta ton pada tahun 2018. Statistik sawit yang 
meningkat teresebut, ternyata tidak selalu berkorelasi 
positif dengan kontribusi devisa ke negara. Periode 
tahun 2016 -2017 sumbangan devisa dari sawit naik,  
lalu menurun drastis sampai 11 persen pada tahun 
2018. Selama kurun waktu 2019 pasar internasional 
(Eropa) semakin mempersoalkan sawit Indonesia 
dengan beragam isu, sehingga mengakibatkan nilai 
ekonomi sawit di tingkat petani maupun pengusaha 
sawit. Presiden Joko Widodo sampai menganjurkan 
Indonesia untuk menghentikan ekspor sawit ke 
Uni Eropa, karena modus perang dagang di balik 
mempersoalkan sawit Indonesia terasa sekali.5

Pasar sawit Indonesia yang akan berorientasi 
ke dalam negeri membutuhkan mitigasi serius 
pada aspek perluasan lahan. Data sebaran yang 
diperlihatkan gambar 1 memberikan peringatan 
nyata, bahwa kawasan hutan semakin bersawit, 
(Kehati, 2019). Berpijak pada data pantauan Eyes on 
The Forest tahun 2018 (dalam Kehati, 2019), Propinsi 
Riau memiliki tutupan lahan sawit di kawasan hutan 
paling luas (35 %), lalu propinsi Kalimantan Tengah 
di urutan kedua. Ekspansi lahan sawit ke dalam 
kawasan hutan ini disinyalir illegal dan dilakukan oleh 
beberapa perusahaan yang sebagian diantaranya 
memegang HGU. Praktik buruk ini banyak disebabkan 
oleh faktor penetapan rencana tata ruang wilayah 
propinsi dan kabupaten yang masih bermasalah. Hal 
ini yang kemudian dimanfaatkan oleh para pihak 
dalam menerbitkan perijinan (IUP). Masalah legalitas 
tutupan lahan sawit dalam kawasan hutan dan tata 
ruang inilah yang akhirnya bersinggungan dengan 
batas wilayah maupun kewenangan desa.
 
Isu tutupan lahan sawit menarik dikaji dalam 
konteks tata ruang dan tata guna lahan. Sedangkan 
isu ekonomi sawit merupakan fokus bahasan yang 
terkait dengan kelembagaan dan tata niaga sawit 
berkeadilan. Policy brief ini memprioritaskan 
bahasan kebijakan mengenai perencanaan tata guna 
lahan. Yayasan Kehati saat ini sedang mengelola 
program SPOS (Strengthening Palm Oil Sustainability 
in Indonesia), dimana salah satunya fokus pada tata 
guna lahan desa. Program SPOS ini berlandasan 
pada kesadaran akan keberlanjutan dan pentingnya 
aspek lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. 
Salah satu pelaku perkebunan sawit, petani sawit 
rakyat (smallholder), karenanya penting memperkuat 
kesadaran keruangan (spatial awareness) di 
tingkat landscape desa. Kesadaran keruangan ini 
untuk mempraktikkan budidaya kelapa sawit yang 
ramah lingkungan. Kesadaran landscape desa dan 
kawasan perdesaan merupakan aspek fundamental 
dalam membahas kerangka kerja penghidupan 
berkelanjutan (sustainable livelihood).6 Sehingga 
gagasan sawit berkelanjutan menjadi kerangka 
kerja berkebun tanpa harus mengkonversi hutan dan 
mendegradasi lingkungan.

5. Pidato Presiden Jokowi, diakses dari https://video.kompas.com/view/1172553/%5Bfull%5D-ketika-presiden-jokowi-kritik-keras-uni-eropa-soal-
sawit?clickout=articleplayer, pada tanggal 5 Maret 2020.

6. Kerangka kerja penghidupan berkelanjutan ini, misalnya,  merujuk pada pemikiran yang dikembangkan oleh Chambers, R. and Conway, G.R. (1992) 
‘Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century’, Discussion Paper 296. Brighton, UK: Institute of Development Studies. 



Diagram 1. Alur Proses Perencanaan Pembangunan dan Penataan ruang

Sumber : Diolah dari UU No 25/2004, UU No 26/2007, UU No 6/2014, UU No 23/2014

Kesadaran dan penataan ruang telah diatur melalui 
UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UU 
Penataan Ruang). Konsideran regulasi ini menganut 
filosofi bahwa ruang wilayah NKRI sebagai wadah 
dan sumberdaya yang penting untuk ditingkatkan 
pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna 
dan berhasil guna. Karena itu, pengelolaannya 
harus mempedomani kaidah penataan ruang, 
agar menghasilkan kualitas ruang wilayah yang 
berkelanjutan, untuk mewujudkan kesejahteraan 
rakyat dan keadilan sosial. Secara sosiologis beleid 
penataan ruang ini diterbitkan karena dinamika 
yang dialami ruang wilayah yang semakin terbatas 
dan pemahaman masyarakat yang berkembang. 
Sehingga dibutuhkan penyelenggaraan penataan 
ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, 
untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, 
produktif, dan berkelanjutan. Selanjutnya regulasi 
ini membuat klasifikasi penataan ruang  berdasarkan 
sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, 
kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. 

Mengintegrasikan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Desa

Sudah tentu penataan ruang ini musti terintegrasi 
dengan perencanaan pembangunan nasional, 
perencanaan pembangunan daerah dan 
perencanaan desa.

Diagram 1 memperlihatkan bahwa integrasi 
perencanaan pada tingkatan pusat dan daerah 
terjadi antara perencanaan pembangunan dan 
perencanaan tata ruang umum. Sedangkan 
tata ruang rinci, seperti kawasan strategis, 
detail tata ruang, kawasan perdesaan, dan 
kawasan agropolitan, belum terintegrasi dengan 
perencanaan pembangunan maupun antar 
tingkatan pemerintahan. Sementara itu, kerangka 
regulasi penataan ruang ini terputus pengaturannya 
pada tingkatan desa. Padahal desa saat ini diakui 
dan dihormati oleh negara sebagai kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan maupun kepentingan masyarakat 
setempat.
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Indonesia memiliki desa di dalam kawasan hutan 
mencapai 25.863 desa. Sekitar 70 persen warga 
menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan7.   
Merujuk pada Gambar 2, diketahui bahwa 15.451 
desa dalam kawasan hutan tersebut telah bersawit. 
Mereka mendokumentasikan skema pengembangan 
penghidupan berbasis sawit, melalui perencanaan 
desa yang belum terintegrasi dan terkonsolidasi. Desa 
memiliki dokumen RPJMDesa, disamping dokumen 
perencanaan tata guna lahan desa, dokumen 
perencanaan pengembangan kebun sawit, serta 
dokumen perencanaan desa lainnya. Situasi ini bisa 
jadi dipengaruhi oleh beragam inisiatif program yang 
mempergunakan perspektif dan kerangka kerja yang 
berbeda. Program Participatory Landuse Planning 
(PLUP II) yang dilaksanakan oleh Konsorsium Satu 
Peta di Sulawesi Tengah, misalnya, mendorong 
penerbitan Peraturan Desa (Perdes) PLUP, di luar 
Perdes RPJMDesa. Mereka hanya fokus mendampingi 
perencanaan tata ruang dan tata guna lahan desa di 
Kawasan TN Lore Lindu dan Cagar Biosfer Lore Lindu, 
(Final Report PLUP II, 2019). Sementara itu, program 
KFCP (Kalimantan Forests and Climate Partnership) 
justru mengembangkan integrasi perencanaan tata 
guna lahan desa ke dalam dokumen RPJMDesa di 
Desa Tumbang Muroi Kabupaten Kapuas Kalimantan 
Tengah, (Desa Tumbang Muroi, 2014).Bahkan dalam 
konteks daerah kabupaten, Kelompok Ekonomi Hijau 
Kabupaten Banyumas telah berinisiatif mengintegrasi 
perencanaan tata guna lahan ke dalam dokumen 
RPJMD dan RTRW, meskipun belum menjangkau ke 
RPJMDesa (Pokja Ekonomi Hijau, 2017).

Berdasarkan Diagram 1, menurut perspektif UU Desa 
perencanaan tata ruang desa dan tata guna lahan 
desa terintegrasi ke dalam dokumen RPJMDesa. Hal 
ini sejalan dengan spirit UU Desa yang mendorong 
desa untuk meningkatkan kualitas ruang wilayahnya 
sebagai wadah dan sumberdaya. Desa berwenang 

mengatur dan mengurus ruang wilayahnya sesuai 
dengan kepentingan masyarakat setempat. Artinya, 
desa berkuasa dan bertanggung jawab mewujudkan 
ruang wilayah desa secara bijaksana (sesuai lokalitas 
desa), berdaya guna dan berhasil guna.  Norma ini 
merupakan manifestasi atas asas utama pengaturan 
desa, yaitu asas rekognisi dan subsidiaritas. Lebih 
lanjut pada aspek perencanaan pembangunan desa, 
pasal 79 ayat (4) UU Desa mengunci secara tegas, 
bahwa satu-satunya dokumen perencanaan di desa 
adalah rencana pembangunan jangka menengah 
desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa 
(RKPDesa). Kedua dokumen perencanaan desa ini 
alas hukumnya Peraturan Desa (Perdes).

Bagaimana proses alur mengintegrasikan rencana 
tata ruang desa dan tata guna lahan desa ke 
dalam RPJMDesa? UU Penataan Ruang bertujuan 
menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana 
rinci tata ruang, salah satunya di tingkat kabupaten/
kota. Rencana rinci tata ruang (RDTR, RTR Kawasan 
Perdesaan, RTR Kawasan Agropolitan) selama ini 
masih berdimensi sektoral, sehingga desa dipandang 
secara sektoral semata oleh kabupaten/kota. Dengan 
spirit UU Desa yang mengakui dan menghormati desa 
memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan maupun kepentingan masyarakat 
setempat, maka desa harus merencanakan sendiri 
tata ruang rinci. Dalam konteks inilah desa penting 
mengintegrasikan rencana tata ruang rinci ini ke 
dalam perencanaan pembangunan desa (RPJMDesa, 
RKPDesa). Diagram 2 menggambarkan alur proses 
pengintegrasiannya berdasarkan UU Desa dan 
regulasi teknis turunannya, yaitu PP No 43/2014 jo 
PP No 47/2014 dan Permendesa PDTT No 17 Tahun 
2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

7. Data ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada saat mencanangkan Kolaborasi Hutan Tanaman Rakyat dengan Industri Kayu Terpadu di Desa Buntoi, 
Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 20 Desember 2016. Informasi selengkapnya dapat diakses di https://www.liputan6.
com/regional/read/2683794/jokowi-sebut-25-ribu-desa-di-indonesia-masih-masuk kawasan-hutan. Data desa dalam kawasan hutan yang dirilis alumni 
Fakultas Kehutanan IPB, berbeda tipis, yaitu 25.856 desa, silahkan akses di https://nasional.tempo.co/read/1221736/pekerjaan-rumah-menteri-kehutanan-
2019-2024-menurut-rimbawan-ipb 



Diagram 2.  Alur Proses Integrasi Rencana Tata Ruang dan Guna Lahan Ke Dalam RPJMDesa

Sumber : Diolah dari Permendesa No 17 Tahun 2019

Dari 10 tahapan penyusunan RPJMDesa, seperti 
digambarkan oleh Diagram 2, teridentifikasi 
bahwa tahapan I, III, IV dan VII merupakan 
kesempatan pengintegrasian penataan ruang ke 
dalam RPJMDesa. Tahapan I merupakan konsesus 
politik desa dalam merencanakan pembangunan 
desa yang ditempuh melalui Musyarawarah Desa 
(Musdes). Tahapan III adalah usaha menyelaraskan 
orientasi dan perencanaan daerah dengan arah 
kebijakan pembangunan desa. Sebelum tahapan 
III dilaksanakan,  Kepala Desa membentuk Tim 
Penyusun RPJMDesa pada Tahap II, dengan jumlah 
personil minimal 7  orang. Tim ini dimungkinkan 
mengelompok ke dalam beberapa kelompok kerja 
(Pokja). Salah satu Pokja (berjumlah 3-5 orang), 
misalnya, bertugas khusus mengawal isu tata ruang 
dan tata guna lahan desa. Sehingga pada tahap 
III ini Pokja TGLD harus teliti menyelaraskan isu-
isu pemanfaatan ruang desanya dan penggunaan 
lahannya dengan dokumen RTRW, RDTR, RTR 
Kawasan Perdesaan, dan/atau RTR Kawasan 
Agropolitan.

Pada tahapan IV melakukan pengkajian keadaan 
desa (PKD) secara cermat, partisipatif dan teliti. 
Dalam Permendesa No 17/2019, PKD diartikan 
sebagai “proses penggalian dan pengumpulan data 
baik spasial maupun sosial mengenai keadaan 

obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai 
informasi terkait yang menggambarkan secara jelas 
dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat 
desa”. Pada tahapan IV ini Pokja TGLD yang dibentuk 
lalu mengkaji keadaan desa secara spatial maupun 
sektoral dalam perspektif penataan ruang desa dan 
tata guna lahannya. Pokja TGLD menempuh rute 
diskusi secara spatial ke dusun-dusun/lingkungan 
dan secara sektoral (pekebun, petani, peternak, 
perempuan, difable). Hasil kajian yang dilakukan 
Pokja TGLD merupakan daftar usulan penataan 
ruang desa dan tata guna lahan desa.

Untuk mencapai hasil keluaran tersebut, Pokja TGLD 
harus mengkaji optimalisasi pemanfaatan ruang 
dan kegunaan lahan desa berbasis potensi aset 
desa yang ada. Maksud potensi aset desa, menurut 
Permendesa No 17/2019 adalah “segala potensi desa 
yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan 
hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan 
budaya, sumber daya ekonomi dan sumber-sumber 
daya lainnya, yang dapat diakses, dikembangkan 
dan/atau diubah oleh desa menjadi sumber daya 
pembangunan yang dimiliki atau menjadi aset desa, 
dikelola, diolah, dimanfaatkan dan dipergunakan 
bagi kesejahteraan bersama masyarakat desa”. 
Tahap terakhir kesempatan mengintegrasikan 
adalah pada tahap VII, yaitu pada saat rancangan 
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RPJMDesa dijabarkan secara program/kegiatan 
di dalam forum Musrenbang desa. Pengkajian 
atas potensi aset desa untuk pemanfaatan 
ruang dan penggunaan lahan desa dilakukan 
melalui pendekatan kerangka kerja penghidupan 
berkelanjutan. Indikator utama pendekatan ini 
adalah menghasilkan perubahan penghidupan 
masyarakat desa melalui strategi nafkah (bersawit) 
yang ramah lingkungan, berpenghasilan meningkat, 
tidak merusak hutan, terpenuhi ketahanan pangan, 
dan berkurang kerentanan sosial, (Sunaji Zamroni, 
dkk., 2015). 

Setidaknya ada 3 argumentasi penting  yang 
melandasi ide mengintegrasikan tata ruang 
dan tata guna lahan desa ke dalam RPJMDesa. 
Pertama, memperkuat sistem desa. Desa harus 
mengembangkan sistem pemerintahan dan sosial 
ekonomi di era UU Desa ini. Sistem pemerintahan 
desa yang menguat ditandai oleh kemauan politiknya 
untuk menerbitkan Perdes Kewenangan Desa dan 
Perencanaan Desa. Sistem perencanaan desa harus 
melibatkan semua pihak terkait desa. Dalam konteks 
kepentingan perkebunan sawit, maka perencanaan 
desa harus mempertimbangkan kepentingan tutupan 
lahan sawit yang tidak menerobos kawasan hutan 
dan mendegradasi lingkungan. Dokumen RPJMDesa 
disusun berdasarkan pada perencanaan tata ruang 
desa dan tata guna lahannya. Hal ini membutuhkan 
kajian keadaan desa secara komprehensif, mulai 
dari aspek kajian sumberdaya alam, sumber daya 
fisik, sumber daya sosial, sumber daya ekonomi, 
sumber daya manusia, serta sejarah kebencanaan 
alam dan non alam. Alur dan prosedur pengkajian 
keadaan desa ini sudah dipandu secara regulatif, 
yaitu Permendesa PDTT No 17 Tahun 2019 Tentang 
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa.

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan ruang 
desa. Satu desa satu perencanaan harus dijaga 
dan ditegakkan. Desa-desa yang berada atau 
berbatasan dengan kawasan hutan beresiko tinggi 
mengalami tumpang tindih pemanfaatan ruang. 
Karena itu RPJMDesa harus menjadi satu-satunya 
dokumen perencanaan pembangunan desa. 
Dalam dokumen ini sudah ditetapkan penataaan 
ruang desa dan pemanfaatannya, dengan rincian 
berdasarkan topografi, kualitas tanahnya, sejarah 
kebencanaannya dan aspek penting lainnya. Cara 
kerja mitigatif ini sesuai dengan pendekatan kerangka 
kerja penghidupan berkelanjutan (sustainable 
livelihood frame work). Konteks sosial, potensi 
alam dan fisik, sejarah kebencanaan, akan melatari 
pemikiran perumusan strategi nafkah desa berbasis 
sawit. Sehingga desa sawit yang berkelanjutan bisa 
dirancang melalui pemanfaat ruang desa yang ada 
dan kapasitas lahan yang memadai. Ruang dan 
lahan desa yang ditata melalui konsensus politik 
desa (Perdes RPJMDesa), diharapkan menjadi 
obyek pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD). BPD yang mengawasi pemanfaatan ruang 
desa pada hakikatnya mewakili rakyat desa agar 
kepentinggannya diurus pemerintah desa.

Ketiga, mengefektifkan pemantauan dan 
pengendalian tata guna lahan desa. Gagasan sawit 
berkelanjutan di desa harus menjadi komitmen dan 
konsensus desa. Tutupan lahan sawit yang telah 
direncanakan secara teliti dan rinci pada dokumen 
RPJMDesa, akan dipantau dan dikendalikan 
secara sistemik melalui instrumen kerangka logika 
RPJMDesa. BPD yang merepresentasikan rakyat 
desa akan memainkan peran dan fungsi yang efektif 
untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan 
konsensus politik tersebut. Terlebih lagi desa mau 
melembagakan Musyawarah Desa (Musdes) pada 
saat penyusunan RPJMDesa dan review tahunan 
RPJMDesa.



Berpijak pada uraian yang telah dipaparkan tadi, mulai dari konteks, rumusan masalah dan argumentasi berbasis 
data, regulasi maupun perspektif, penting direkomendasikan kebijakan terkait dengan mengintegrasikan 
perencanaan pembangunan desa dengan penataan ruang desa. Rekomendasi kebijakan yang diusulakan 
adalah sebagai berikut:

Rekomendasi

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Bappenas. 

 
 Penting sekali Direktorat Daerah Tertinggal, 

Transmigrasi dan Perdesaan Bappenas 
mereview kembali RPJMN 2020-2024. Fokus 
review adalah mengintegrasikan kepentingan 
agenda nasional sawit Indonesia berkelanjutan 
ini dengan dokumen RPJMD Propinsi, RPJMD 
Kabupaten/Kota dan RPJMDesa.

2. Kementerian Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi. 

 Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT 
diharapkan menugaskan kepada Ditjen PPMD 
dan Ditjen PDT c.q Direktorat PSDLH untuk 
mengembangkan Buku Pedoman Integrasi 
Perencanaan Tata Guna Lahan Desa ke dalam 
Dokumen RPJMDesa. Pedoman ini urgen dan 
penting bagi desa-desa yang batas wilayah 
administrasinya berada atau berbatasan 
dengan kawasan hutan. Dengan Pedoman ini 
diharapkan bisa membantu pencapaian agenda 
nasional sawit Indonesia berkelanjutan.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten.

 Bupati diharapkan menugaskan secaa khusus 
kepada OPD yang memiliki TUPOKSI membina 
dan mengawasi desa untuk mengadopsi 

pedoman integrasi perencanaan tata guna 
lahan desa ke dalam dokumen RPJMDesa yang 
diterbitkan Kemendesa PDTT sesuai dengan 
konteks lokal daerah. Pedoman teknis di 
tingkat kabupaten ini penting guna memandu 
dan memfasilitasi desa-desa dalam menyusun 
dan/atau mereview dokumen RPJMDesa yang 
berbasis pada perencanaan tata ruang dan 
tata guna lahan desa, sesuai dengan skema 
Pengkajian Keadaan Desa (PKDesa). 

4. Pemerintahan Desa. 

 Desa-desa sawit yang memiliki batas wilayah 
berada atau berbatasan dengan kawasan 
hutan harus menyusun dan/atau mereview 
dokumen RPJMDesa sesuai dengan pedoman 
umum maupun pedoman teknis yang telah 
diterbitkan oleh Kemendesa PDTT maupun 
Pemda Kabupaten. Pemerintah desa dan BPD 
harus mengambil inisiatif untuk memastikan 
penyusunan dan/atau review dokumen 
RPJMDesa yang berorientasi pada sawit 
berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan 
untuk menjamin keberlanjutan penghidupan 
masyarakat dan desa berbasis sawit.
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