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DAFTAR SINGKATAN
ADD

: Alokasi Dana Desa

APBDes
: Anggaran Pendapatan dan Belanja 		
		 Desa
APBN
: Anggaran Pendapatan dan Belanja 		
		 Negara
Bappeda
: Badan Perencanaan Pembangunan 		
		 Daerah
BEP

: Bantuan Ekonomi Produktif

BNPB
: Badan Nasional Penanggulangan 		
		 Bencana
BPD

: Badan Permusyaratan Desa

BPDASHL
: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
		 dan Hutan Lindung
BRG RI
: Badan Restorasi Gambut Republik 		
		 Indonesia
BUMDes

: Badan Usaha Milik Desa

COP

: Conference of the Parties

Damkar

: Pemadam Kebakaran

DD

: Dana Desa

DMPA

: Desa Mandiri Peduli Api

DPG

: Desa Peduli Gambut

Fasdes

: Fasilitator Desa

FS

: Field Supervisor

Ha

: Hektare

HUB
: Pusat Pemasaran Produk Kawasan 		
		 Bersama
IPG

: Infrastruktur Pembasahan Gambut

Karhutla

: Kebakaran Hutan dan Lahan

Kemendagri

: Kementrian Dalam Negeri
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Kemendes PDTT
: Kementerian Desa Pembangunan 		
		 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemenkeu

: Kementerian Keuangan

KLHK
: Kementerian Lingkungan Hidup dan
		 Kehutanan
KMPG

: Kelompok Masyarakat Peduli Gambut

KPM

: Kebun Pangan Mandiri

KUBe

: Kelompok Usaha Bersama

KUBe

: Kelompok Usaha Bersama

KWT

: Kelompok Tani Wanita

KWT

: Kelompok Wanita Tani

LPHD

: Lembaga Pengelola Hutan Desa

LPM

: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

MPA

: Masyarakat Peduli Api

MPT

: Masyarakat Peduli Tabat

MPT

: Masyarakat Peduli Tabat

Musdes

: Musyawarah Desa

Musrenbangcam
: Musyawaran Perencanaan 			
		 Pembangunan Kecamatan
Musrenbangdes
: Musyawarah Perencanaan 			
		 Pembangunan Desa
OKI

: Ogan Komering Ilir

P-IRT

: Pangan Industri Rumah Tangga

PAUD

: Pendidikan Anak Usia Dini

Perdes

: Peraturan Desa

Permendagri

: Peraturan Menteri Dalam Negeri

PKK

: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

PLTB

: Pembukaan Lahan Tanpa Bakar
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PMD

: Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pokmas

: Kelompok Masyarakat

Pokmas

: Kelompok Masyarakat

PP

: Peraturan Pemerintah

PPEG
: Perlindungan dan Pengelolaan 		
		 Ekosistem Gambut
PPPMD
: Program Pembangunan Dan 		
		 Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prudes

: Produk Unggulan Desa

PS

: Perhutanan Sosial

PSHD

: Perhutanan Sosial Hutan Desa

RKPDes

: Rencana Kerja Pemerintah Desa

RPJMDes
: Rencana Pembangunan Jangka 		
		 Menengah Desa
Setda

: Sekretariat Daerah

Siskeudes

: Sistem Keuangan Desa

TNS

: Taman Nasional Sebangau

TRGD

: Tim Restorasi Gambut Daerah

TTG

: Teknologi Tepat Guna

UQ

: University of Queensland

UU

: Undang-Undang
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KATA PENGANTAR
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) menjadi
serial bencana yang terus menghantui desa-desa
di dalam dan sekitar ekosistem gambut sepanjang
tahun 1997, 2014, 2015 hingga terakhir di tahun
2019. Kerugian secara materil hingga keselamatan
masyarakat desa menjadi ancaman dari bencana
karhutla dan asap yang berkelanjutan di setiap
periodenya. Penyelesaian tentang bencana karhutla
sering kali masih dilakukan secara reaktif dan
menekankan ke aspek penanggulangan daripada
pencegahan. Upaya penanganan karhutla hanya
diturunkan dari tingkat nasional ke tingka pemerintah
daerah di Kabupaten atau Kota. Padahal “Desa”
sebagai unit sosial dan unit administratif terkecil
menjadi otoritas paling tapak yang berhadapan
dengan ekosistem gambut dan risiko karhutla di
hutan dan lahan gambut. Salah satu kebijakan
terbesar

pemerintah

dalam

upaya

“menjaga”

lahan gambut adalah dengan dibentuknya Badan
Restorasi Gambut (BRG) pada awal tahun 2016 silam,
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dan upaya melibatkan desa sebagai perancang dan
aktor utama pencegahan karhutla melalui restorasi
gambut telah dilakukan sejak empat tahun terakhir.
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
(the Partnership for Governance Reform) telah
terlibat secara intensif pada Program Desa Peduli
Gambut dalam perbaikan tata kelola gambut di
lokasi prioritas restorasi gambut yang ditargetkan
oleh Badan Restorasi Gambut. Bagaimana model
tata kelola gambut dengan penguatan proses
perencanaan pembangunan desa yang mampu
mencegah bencana karhutla kembali berulang?
DPG adalah kerangka penyelaras untuk program–
program pembangunan yang ada di perdesaan
gambut, khususnya di dalam dan sekitar areal restorasi
gambut. Program DPG meliputi kegiatan fasilitasi
pembentukan kawasan perdesaan, perencanaan
tata ruang desa dan kawasan perdesaan, identifikasi
dan resolusi konflik, pengakuan dan legalisasi
hak dan akses, kelembagaan untuk pengelolaan
hidrologi dan lahan, kerja sama antar desa,
pemberdayaan ekonomi, penguatan pengetahuan
lokal,

hingga

kesiapsiagaan

masyarakat

desa

dalam menghadapi bencana karhutla dan asap
di ekosistem

gambut. Buku kisah pembelajaran

Program DPG yang berjudul “Desa Berencana,
Gambut Terjaga” ini merupakan rangkaian kisah
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pendampingan lebih dari 159 fasilitator desa yang
telah ditugaskan pada 7 provinsi prioritas restorasi
gambut sejak tahun 2017 hingga kini.
mengulas

kisah

pembelajaran

Buku ini

fasilitator desa

mendampingi proses teknokratik merencanakan
dan menganggarkan pembangunan desa berbasis
Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut
sejak tahun 2017-2020. Dialog tentang PPEG
secara intensif antara fasilitator desa, masyarakat
sipil dan pemerintah desa, menjadi hal yang terus
hidup di tengah narasi restorasi gambut yang
berkembang di desa-desa lokasi program. Pasca
tiga tahun implementasi program, pendampingan
perencanaan pembangunan desa menghasilkan
transformasi arah pengelolaan ekosistem gambut
sekaligus paradigma pencegahan karhutla yang ada
di Indonesia saat ini. Aspek pencegahan karhutla dan
pengarusutamaan PPEG menjadi hal yang penting
dalam memperkuat tata kelola gambut di Indonesia
hari ini, agar generasi Bangsa Indonesia tidak akan
menjadi korban bencana asap dan karhutla di masa
yang akan datang. Selamat Membaca !
Salam Hormat,
Laode M Syarif, Ph.D
Direktur Eksekutif Kemitraan
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PENDAHULUAN

BAGIAN I
LAHAN GAMBUT DALAM
KEWENANGAN DESA
Pada musim kemarau tahun 2015, api melahap
hamparan hutan di beberapa titik Pulau Kalimantan,
Sumatera, dan Papua. Tak sedikit kawasan gambut
yang terbakar. Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) menyetarakan total lahan yang
terbakar saat itu seluas empat setengah kali Pulau
Bali. Walau pada masa-masa sebelumnya hutan
di Indonesia pernah dilahap api, tetapi kebakaran
hutan dan lahan pada tahun 2015 itu, serta pada
kemarau-kemarau setelahnya, menjadi momok
bagi Indonesia.
Kebakaran hutan tidak hanya menyisakan kerugian
besar bagi Negara. Di tingkat tapak, relasi antara
masyarakat dan ekosistem gambut sebagai sumber
penghidupan juga terganggu.
Di Sungai Namang, sebuah desa di Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Kalimantan Selatan, lahan gambut
yang melingkupi separuh desa kerap disebut “Pulau
Hijau.” Masyarakat setempat menyebutnya demikian
karena wilayah gambut seluas kurang lebih 1.000
hektare (ha) itu berisi semak belukar berwarna hijau.
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Namun, rupa Pulau Hijau akan berubah ketika musim
kemarau tiba. Pada saat musim kering dan air surut,
Pulau Hijau berubah menjadi seperti tumpukan kayu
kering yang mudah terbakar. Saat dipadamkan, api
di permukaan akan mati. Namun, bara di dalamnya
masih tetap hidup dan memproduksi asap jauh
lebih banyak dibanding kebakaran di lahan biasa.
Kebakaran juga menyebabkan perubahan drastis
vegetasi flora dan fauna di atasnya. Pada saat itu,
Pulau Hijau tidaklah lagi hijau dan berubah bentuk
menjadi bara raksasa yang siap melahap apa dan
siapa saja di sekitarnya.
Mari kita terbang ke Sumatera, tepatnya di Desa
Simpang Tiga Sakti, Kecamatan Tulung Selapan,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
Di desa ini, kita bisa belajar bagaimana kebakaran
hutan memutus relasi masyarakat dengan berbagai
jenis ikan air tawar yang hidup di kawasan rawa
gambut seluas 83.478 ha atau 80% dari total luas
wilayah desa.
“Dulu, dapat ikan itu gampang. Kita cuma perlu taruh
tangkul di bawah rumah. Sebentar saja, ada banyak
ikan yang tertangkap,” kata Misdi, seorang warga
setempat. Tangkul adalah sejenis alat penangkap
ikan berupa jaring segi empat lebar yang ujungujungnya dikaitkan dengan bambu dan memiliki
tongkat pengungkit jaring dari air. Perkataannya
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tersebut menunjukkan, populasi ikan tawar di
desanya sangatlah banyak.

Tangkul adalah sejenis alat penangkap ikan
berupa jaring segi empat lebar yang ujungujungnya dikaitkan dengan bambu dan memiliki tongkat pengungkit jaring dari air.
Namun, semenjak pembukaan kanal dan kebakaran hutan, populasi ikan air rawa di sekitar desa
menjadi berkurang drastis. Habitat mereka rusak.
Pengaruhnya,

panjang.

Masyarakat

kesulitan

memproduksi komoditas berupa olahan berbahan
baku ikan, seperti kemplang1 ikan rawa dan ikan
salai, karena tak banyak ikan yang dapat ditangkap.
Padahal, produk-produk itu sumber pendapatan
sebagian besar warga. Sialnya, Misdi dan masyarakat
Desa Simpang Tiga Sakti tak paham cara budi daya
ikan air tawar. Sebagai ujung dari rentetan masalah,
masyarakat akhirnya terpaksa keluar desa untuk
memenuhi kebutuhan ikan.
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun 2015
silam juga memutus relasi kultural masyarakat
dengan lingkungan sekitarnya. Masyarakat Dayak
yang hidup pada ekosistem gambut terbiasa
menyelenggarakan tradisi manugal. Manugal adalah
cara mengolah lahan gambut untuk bercocok
1

Camilan sejenis kerupuk khas Sumatera Selatan.
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tanam yang dilakukan secara “handep hapakat.”
Jika diterjemahkan, handep hapakat berarti “bekerja
sama membangun”. Dalam praktiknya, masyarakat
membuka hingga mengolah lahan untuk bercocok
tanam secara bersama-sama. Manugal merupakan
tradisi bercocok tanam secara gotong royong ala
masyarakat Dayak dengan sistem tebas bakar,
dimana sebenarnya mereka melakukan pembakaran
dengan tujuan untuk menetralkan kadar keasaman
tanah gambut.
Sebelum membakar ladang, mereka biasanya terlebih dahulu menebang (maneweng) pepohonan
dan semak belukar. Mereka menumpuk daun kering
dan semak belukar bekas tebangan tadi di atas
lahan yang hendak diolah, kemudian membakar
ranting dan dedaunan kering (manyeha). Pada proses pembakaran ini, lahan tidak langsung ditinggalkan begitu saja, melainkan ditunggui hingga api
benar-benar padam. Setelah ladang siap ditanami,
masyarakat

secara

gotong

royong

(handep)

melakukan proses manugal dengan melubangi
tanah menggunakan kayu tugal yang terbuat dari
kayu ulin (tabalien) dan memasukan benih padi ke
dalamnya.
Sayangnya, semenjak kebakaran besar tahun 2015
serta adanya larangan membakar setelah kejadian
tersebut, petani sekarang berhenti total menanam
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padi di lahan gambut dan mulai diarahkan untuk
beralih pada sistem Pembukaan Lahan Tanpa Bakar
(PLTB). Aturan larangan membakar menjadikan
lahan-lahan produktif pertanian berubah rupa
menjadi semak belukar dan areal perkebunan.
Budaya kerja sama masyarakat dalam mengelola
gambut pun tergerus karena perubahan fungsi
lahan dan pola dalam berkegiatan di masyarakat.
Bara api di tiap musim kemarau tidak hanya
mengancam Pulau Hijau di Desa Sungai Namang,
mengurangi habitat ikan air rawa di Desa Simpang
Tiga Sakti, atau memutus tradisi manugal pada
masyarakat suku Dayak, melainkan juga menjadi
ancaman menakutkan bagi lahan gambut yang
terdapat di sekitar wilayah hidup masyarakat di tiga
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pulau besar: Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Maka,
setiap kali terjadi diskusi mengenai keberadaan lahan
gambut di Indonesia, pasti akan ada yang bertanya,
“Bagaimana dengan upaya pencegahan kebakaran
hutan dan lahan gambut di musim kemarau tahun
ini atau tahun-tahun mendatang?”
Gambaran kabut asap yang menyesakkan dada,
laporan keuangan negara yang merugi akibat
kebakaran hutan dan lahan, hingga kanal-kanal
penggalangan dana untuk korban terdampak,
mengisi kepala banyak orang yang mencoba
membayangkan keterkaitan antara lahan gambut
dan upaya pengelolaannya. Hal ini kemudian
merujuk pada pandangan publik yang menilai
jika kebijakan pengelolaan lahan gambut belum
sepenuhnya maksimal dalam mencegah bencana
kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut.
Salah satu kebijakan terbesar pemerintah dalam
upaya “menjaga” lahan gambut adalah dengan
dibentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG) pada
awal tahun 2016 silam. Maka pada tahun-tahun
setelahnya –sampai hari ini—segala sesuatu tentang
upaya perlindungan lahan gambut pun banyak
dikaitkan dengan kerja-kerja BRG yang berfokus
pada lahan gambut di tujuh provinsi yang tersebar
di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kerja-kerja
BRG banyak melibatkan masyarakat di tingkat tapak.
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Masyarakat di Desa Sungai Namang dan Desa
Simpang Tiga Sakti hanyalah dua contoh dari desa
dampingan BRG. Di tingkat tapak, BRG menjalankan
satu program unggulan bertajuk Desa Peduli
Gambut (DPG). Tiap tahunnya, anak-anak muda
terpilih diterjunkan ke desa-desa di tujuh provinsi
kerja BRG tersebut untuk ditugaskan sebagai
Fasilitator Desa (Fasdes).

Tiap tahunnya, anak-anak muda terpilih diterjunkan ke desa-desa di tujuh provinsi kerja BRG
tersebut untuk ditugaskan sebagai Fasilitator
Desa (Fasdes).

Para Fasdes bak ujung tombak dari kegiatankegiatan DPG. Selama 10 bulan lamanya, mereka
tinggal dan bekerja bersama masyarakat di desadesa yang menjadi prioritas program DPG. Walau
ditempatkan di lokasi-lokasi yang memiliki corak
budaya masyarakat berbeda, tetapi kerja-kerja para
Fasdes berpegang pada upaya restorasi gambut
yang tidak hanya berdampak pada keberlanjutan
ekosistem gambut itu sendiri, melainkan juga bagi
ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Salah

satu

kegiatan

yang

difasilitasi

Fasdes

adalah fasilitasi perencanaan desa secara inklusif.
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Perencanaan desa di sini diartikan sebagai serangkaian kegiatan perencanaan pembangunan desa
yang melibatkan beragam aktor dan pihak yang
ada di desa, terutama kelompok masyarakat adat,
perempuan dan kelompok marjinal lainnya di tingkat
desa. Mereka merencanakan arah pembangunan
desa melalui forum musyawarah desa (Musdes)
yang merupakan forum tertinggi dalam mengambil
suatu keputusan di tingkat desa. Pada praktiknya,
terdapat dua produk perencanaan desa, yaitu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
atau RPJMDes (program enam tahunan) dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes
(program tahunan). Nantinya, RKPDes inilah yang
akan menjadi pedoman dalam menyusun dokumen
penganggaran yang biasa disebut dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes. Para
Fasdes yang bertugas nantinya mengupayakan
pengintegrasian

aspek

Perlindungan

dan

Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) ke dalam
agenda perencanaan dan penganggaran desa.

Terdapat dua produk perencanaan desa yaitu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKPDes).
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Untuk memperkuat kapasitas para Fasdes dan tim
penyusun perencanaan desa-desa yang masuk
dalam program DPG, Kemitraan bagi Pembaruan
Tata Pemerintahan (selanjutnya disebut Kemitraan)
menyelenggarakan

Pelatihan

Pengintegrasian

Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut ke dalam Perencanaan dan Penganggaran
Desa. Pelatihan ini bertujuan agar tim perencanaan
desa dan Fasdes dapat berkolaborasi di lapangan,
memahami tugas pokok dan fungsi mereka sebagai
tim penyusun perencanaan desa, serta memahami
penyusunan dokumen rencana kerja pemerintahan
desa yang merujuk pada aturan yang berlaku, yaitu
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi No 17 Tahun 2019
tentang

Pedoman

Umum

Pembangunan

dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Lalu, mengapa aspek PPEG harus masuk ke dalam
perencanaan desa?
DPG

adalah

kerangka

penyelaras

untuk

program–program pembangunan yang ada di
perdesaan gambut, khususnya di dalam dan
sekitar areal

restorasi gambut. Program DPG

meliputi kegiatan fasilitasi pembentukan kawasan
perdesaan, perencanaan tata ruang desa dan

w w w.kemitraan.or.id
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kawasan

perdesaan,

identifikasi

dan

resolusi

konflik, pengakuan dan legalisasi hak dan akses,
kelembagaan untuk pengelolaan hidrologi dan
lahan, kerja sama antar desa, pemberdayaan
ekonomi, penguatan pengetahuan lokal, hingga
kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi
bencana karhutla dan asap di ekosistem gambut.
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LAHAN GAMBUT DALAM
KEWENANGAN DESA

Dengan kegiatan sebanyak itu, sebenarnya programprogram DPG bermuara pada satu hal, yakni segala
sesuatu tentang gambut menjadi kewenangan
desa. Salah satu upaya mewujudkannya dengan
memasukkan

kegiatan-kegiatan

perlindungan

gambut ke dalam perencanaan desa, baik dalam
jangka pendek maupun jangka panjang. Dokumen
perencanaan desa bermuatan restorasi gambut
biasanya berupa produk perencanaan desa yang
menampilkan identitas desa itu sendiri sebagai
desa yang hidup di dalam ekosistem gambut. Dari
sini, kita bisa melihat jika upaya melindungi gambut
sedang digerakkan dari tingkat tapak, tempat di
mana mereka yang paling terdampak kebakaran
hutan dan lahan berada.

Program-program DPG bermuara pada satu
hal, yakni segala sesuatu tentang gambut
menjadi kewenangan desa.

Jika mengambil contoh di Desa Sungai Namang,
maka kegiatan PPEG yang dimasukkan dalam
perencanaan desa berupa pendampingan pada
kelompok pengrajin purun dan pembuat kue talipuk
(teratai). Di Sungai Namang, tanaman purun tumbuh
subur di Pulau Hijau yang kini makin terancam
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oleh kebakaran pada setiap musim kemarau.
Sebagai vegetasi khas ekosistem gambut, purun
juga dimanfaatkan di tempat lain yang memiliki
karakter wilayah serupa. Di Desa Pulantani yang juga
terletak di Kalimantan Selatan, kegiatan pelatihan
pengembangan keterampilan pengrajin purun juga
dilakukan. Ketika ada upaya untuk menjaga purun
sebagai sumber kreativitas masyarakat, maka
secara tidak langsung mereka juga sedang menjaga
gambut yang menjadi “rumah” bagi tanaman purun.
Hasil yang diharapkan dari termuatnya kegiatan PPEG
dalam perencanaan desa adalah adanya komitmen
masyarakat dan lembaga sosial masyarakat desa
untuk menyelenggarakan kegiatan restorasi gambut
dan penanggulangan kebakaran. Kegiatan-kegiatan
restorasi gambut yang masuk dalam perencanaan
desa merupakan upaya yang dilakukan untuk
mengurangi tingkat kebakaran yang terjadi di desadesa sekitar kawasan gambut. Dengan kata lain,
program DPG melalui Fasdes mencoba memfasilitasi
upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem
gambut dari tingkat tapak agar masyarakat mampu
menjadi tuan atas apa yang tengah ada dan terjadi di
desa mereka. Sehingga nantinya, mereka bisa lebih
berdaya dalam mengelola dan melindungi ruang
hidup mereka terutama dari ancaman kebakaran
hutan dan lahan.
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BAGIAN II
PERUBAHAN TERJADI
DI MANA-MANA
		1. Jatuh Bangun Perumusan Kegiatan PPEG

“Selama tidak ada akses atau upaya pemerintah
untuk membuka jalan bagi masyarakat dalam
mengolah lahan gambut, maka selama itu pula
kebakaran akan terus terjadi,”
kata Mursidi, anggota Masyarakat Peduli Api (MPA)
Desa Betung, Jambi.
Ada catatan menarik yang ditemukan di 14 DPG
Sumatera Selatan. Yakni,

pemerintahan desa

jarang sekali menyelenggarakan kegiatan Musdes
yang melibatkan masyarakat. Dengan kata lain,
pemerintahan desa cenderung menentukan dan
memutuskan rencana arah pembangunan desa
secara sepihak tanpa pelibatan suara masyarakat.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para
fasilitator desa. Mereka kemudian harus bekerja
ekstra untuk secara perlahan membangun kesadaran pemerintah desa dan BPD agar mulai menyelenggarakan kegiatan Musdes dengan melibatkan
kelompok masyarakat serta pihak terkait lainnya
untuk menentukan arah pembangunan desa.
Hasil identifikasi Fasdes menunjukkan, pemerintahan desa kerap menganggap Musdes tidak
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terlalu penting. Pandangan lain menilai jika Musdes
dilaksanakan sebagai kegiatan yang sifatnya seremonial saja. Selain itu, ada juga temuan menunjukkan
kurangnya pemahaman pemerintahan desa tentang
mekanisme serta alur dari Musdes, yang kemudian
menjadikan pihak pemerintahan desa kurang begitu
mengedepankan Musdes dalam merumuskan dan
mengambil keputusan bersama.
Sebelum menitikberatkan pada peran pemerintahan
desa yang kerap abai pada partisipasi masyarakat
dalam perencanaan desa, mari kita lihat bagaimana
tumpang

tindih

kebijakan

yang

melingkupi

pemerintahan tingkat desa sebagai stakeholder
yang paling dekat dengan masyarakat.
Mengintegrasikan aspek Perlindungan dan Pengelolaan ekosistem gambut –termasuk restorasi—ke
dalam perencanaan desa, sejalan dengan amanat
Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun
2014 Tentang Desa. Kalimat dalam pasal tersebut
menyebutkan: “Prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat
desa”.
Kemudian jika merujuk pada Peraturan Pemerintah
(PP) No. 71 Tahun 2014 yang kemudian direvisi
menjadi PP No. 57 Tahun 2016 tentang Pelestarian
dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, pada pasal
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17 ayat (2) dinyatakan, “Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, beberapa di
antaranya harus memperhatikan aspirasi masyarakat, sebaran penduduk dan kearifan lokal”.
Itu artinya, ruang yang digunakan dalam pengintegrasian PPEG ke dalam perencanaan desa adalah
mengajak warga untuk memberikan suara dan
pilihan (aspirasi) melalui mekanisme musyawarah
di tingkat desa, selain kewenangan desa tentang
kegiatan yang berhubungan dengan PPEG.

Ruang yang digunakan dalam pengintegrasian PPEG ke dalam perencanaan desa
adalah mengajak warga untuk memberikan
suara dan pilihan (aspirasi) melalui mekanisme musyawarah di tingkat desa, selain
kewenangan desa tentang kegiatan yang
berhubungan dengan PPEG.

Dalam konteks kebijakan pemerintah terutama yang
berurusan dengan kewenangan desa, maka antara
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) hendaknya membagi urusan
masing-masing untuk menghindari tumpang tindih
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di lapangan. Ibarat semangkuk bakso, porsi dari
tiga kementrian ini sebenarnya sudah ditakar agar
rasanya sesuai. Sebelum akhirnya mereka saling
melengkapi dalam mengurusi desa, batasan
masing-masing sudah dibangun agar masyarakat
merasakan dampak positifnya.
Mari kita perhatikan. Urusan aparatur pemerintah desa
diatur melalui Kemendagri. Di bagian lain, Kemendes
PDTT bertanggung jawab atas perencanaan program pembangunan desa, monitoring program
pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat
desa. Sedangkan Kemenkeu memiliki kewenangan
dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan,
serta pemantauan dan evaluasi atas Dana Desa (DD)
yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).
Namun, walaupun telah ditetapkan masing-masing kewenangan tersebut, potensi tumpang
tindih kewenangan tiga kementerian pada tataran
kebijakan turunan di bawahnya maupun dalam
operasional pelaksanaan, (sangat) mungkin terjadi.
Tumpang tindih ini terutama terkait dengan
urusan pembinaan dan pembangunan desa, serta
monitoring dan evaluasi.
Implikasi dari tumpang tindih tersebut, yang selalu
diungkapkan kepala desa, sekretaris desa dan tim
perencana di setiap proses asistensi di desa, adalah
lambatnya pengambilan keputusan di lapangan.
Salah satu contohnya, dalam penentuan kegiatan
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prioritas penggunaan DD dan Alokasi Dana Desa
(ADD) untuk disusun dalam RKPDes.
Kendati potensi tumpang tindih kebijakan kerap
terjadi di lapangan, namun situasi tersebut tidak
menyebabkan proses pengintegrasian kegiatan
PPEG dalam perencanaan desa menjadi terhambat.
Justru Fasdes terus mendorong pemerintah desa
untuk menjalankan mekanisme perencanaan
desa sesuai Permendesa PDTT 17/2019, yang
sebelumnya menggunakan Permendagri No. 114
Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut tertulis, bahwa
perencanaan desa untuk tahun berikutnya sudah
harus dilakukan pada periode Juni sampai dengan
September tahun sebelumnya, yang diawali dengan
Musdes dan pembentukan Tim Perencana Desa.
Kemitraan melalui Fasdes membantu pemerintah
desa, BPD dan tim perencana/penyusun untuk
mencocokan kegiatan PPEG dengan Kode Rekening
sesuai dengan Lampiran Permendagri No. 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Fasdes mendorong pemerintah desa untuk
menjalankan mekanisme perencanaan desa
sesuai Permendesa PDTT 17/2019, dimana
perencanaan desa untuk tahun berikutnya
dilakukan pada periode Juni sampai dengan
September tahun sebelumnya, yang diawali
dengan Musdes dan pembentukan Tim
Perencana Desa.
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Pengintegrasian PPEG dalam sistem pembangunan
desa berhubungan dengan mekanisme pengaturan
dan

pengurusan

lahan

gambut

skala

desa.

Pengaturan dan pengurusan berkorelasi dengan
kewenangan

desa,

sehingga

pendampingan

desa dalam penyusunan peraturan desa tentang
kewenangan desa, harus memastikan bahwa lingkup
PPEG skala desa menjadi daftar kewenangan desa.
Berdasarkan daftar prakiraan luas lahan gambut
di setiap DPG yang rata-rata lebih dari 50%, maka
sangat wajar jika PPEG harus didorong menjadi
prioritas dan menjadi kewenangan desa, sehingga
desa memiliki ruang dan kewajiban untuk mengatur
dan mengurus lahan gambut sebagai sumber
ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan
desanya serta melindungi gambut dari kerusakan
karena ulah manusia.
Berdasarkan pengalaman Fasdes di lapangan sejak
akhir tahun 2017 hingga tahun 2019, maka menjadi
penting untuk pengintegrasian restorasi gambut
dalam sistem pembangunan desa, khususnya
melalui perencanaan desa dan penyusunan regulasi
desa. Salah satu yang dirancang dalam proses
di lapangan adalah dengan memastikan bahwa
substansi PPEG terakomodir dalam RPJMDes dan
RKPDes. Para Fasdes dengan cermat menumbuhkan
kesadaran masyarakat dan pemerintah desa bahwa
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gambut itu penting dan akan menjadi sumber
penghidupan

untuk

kesejahteraan

masyarakat

secara berkelanjutan.
Fasdes

yang

dampingan

terjun

secara

langsung
berulang

ke

desa-desa

kali

melakukan

penjelasan dan sosialisasi tentang PPEG, sambil
berharap masyarakat tidak bosan dengan kehadiran
mereka. Dari setiap pelatihan yang diselenggarakan
untuk desa, selalu ada penjelasan tentang upaya
restorasi gambut. Karena ditugaskan di lokasi
dengan karakteristik berbeda satu sama lain, maka
setiap Fasdes menggunakan caranya masingmasing untuk menjelaskan konteks PPEG kepada
masyarakat dan pemerintah desa.
Kembali ke studi kasus di Sumatera Selatan di
atas,

untuk

mengatasi

pengabaian

partisipasi

masyarakat dalam perencenaan desa, para Fasdes
DPG membangun komunikasi intensif dengan
pemerintahan desa dan tim penyusun perencanaan
desa sejak September 2018. Fasdes

melakukan

negosiasi dan terlibat langsung dalam kegiatan
lokalatih perencanaan desa, hingga akhirnya desadesa dampingan Program DPG Sumatera Selatan
mulai berkeinginan melaksanakan musyawarah desa
untuk memutuskan agenda-agenda perlindungan
dan pengelolaan ekosistem gambut.
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“Suatu keputusan terkait kepentingan dan
kebijakan desa tidak sah jika diputuskan dan
disahkan di luar forum musyawarah desa,”
Iswandi, Field Supervisor
Program DPG Sumatera Selatan.
Ketertarikan pemerintahan desa tersebut dapat
dikatakan sebagai keberhasilan peran Fasdes
memberikan pemahaman pentingnya musyawarah
desa. Menurut Iswandi, Field Supervisor Program
DPG Sumatera Selatan, ada pesan kunci yang
disampaikan para Fasdes kepada pemerintahan
desa, yaitu, “Suatu keputusan terkait kepentingan
dan kebijakan desa tidak sah jika diputuskan
dan disahkan di luar forum musyawarah desa.”
Pesan kunci tersebut menerbitkan kekhawatiran
pemerintahan

desa,

dokumen-dokumen

desa

yang sudah mereka sahkan sebelumnya kurang
berkualitas dan diragukan keabsahannya. Ini menjadi
salah satu pintu masuk terlaksananya musyawarah
di tingkat desa.
Selain
para

mengutarakan
Fasdes

juga

pesan
mampu

kunci

tersebut,

memperlihatkan

ketidaksesuaian penyusunan produk dokumendokumen desa, seperti RPJMDesa dengan RKPdesa,
dengan amanat Permendagri No.114 Tahun 2014
dan Permendesa PDTT 17/2019. Ini menjadi bahan
negosiasi bagi fasilitator kepada pemerintahan
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desa untuk melakukan review terhadap dokumen
RPJMDes tersebut melalui forum Musdes.
Pelaksanaan

kegiatan

Musdes

di

14

DPG

Sumatera Selatan umumnya dihadiri perwakilan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga
Pemberdayaan

Masyarakat

(LPM),

perangkat

desa, perwakilan pengurus Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes), tokoh masyarakat, tokoh adat,
kelompok-kelompok masyarakat desa, perwakilan
perempuan, fasilitator DPG, pendamping desa, dan
pendamping lokal desa Program Pembangunan
Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Setiap
perwakilan lembaga atau kelompok masyarakat
tersebut diberi kesempatan untuk mengusulkan
kegiatan-kegiatan yang mereka inginkan.
Meski begitu, di beberapa desa tidak semua
perwakilan kelompok masyarakat desa dapat hadir
dalam Musdes tersebut. Misalnya saja, perwakilan
kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
(PKK). Agar aspirasi mereka tetap dapat tersalurkan,
tim

perencanaan

desa

memberi

kesempatan

pada kelompok PKK untuk memberikan usulan
susulan. Cara lain dilakukan di Kabupaten Ogan
Komering Ilir. Mayoritas desa-desa di kabupaten ini
menyelenggarakan Musdes pada malam hari untuk
menjamin partisipasi seluruh kelompok masyarakat
yang kebanyakan sibuk pada siang hari.
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Setelah

penggalian

usulan

terselesaikan,

tim

perencana desa bersama fasilitator menganalisis
dan

mengatur

usulan-usulan

yang

masuk

berdasarkan skala prioritas. Hasilnya kemudian
dikirimkan ke kepala desa untuk disahkan dalam
forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa (Musrenbangdes). Di 12 DPG Kabupaten
Ogan Komering Ilir, proses ini baru pertama
kali

dilakukan

melalui

pendampingan

Fasdes.

Beberapa peserta musrenbangdes Kecamatan
Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir
menyatakan bahwa sejak desa berdiri baru pertama
kali

proses

perencanaan

pembangunan

desa

dirancang secara terbuka melibatkan masyarakat,
“selama desa ini berdiri baru kali ini kami menggelar
rapat perencanaan (pembangunan) desa secara
terbuka dengan masyarakat”, tutur seorang peserta
musrenbangdes.
Musrenbangdes
periode

dilaksanakan

pada

rentang

November-Desember

2018.

Kegiatan

Musrenbangdes

umumnya

dihadiri

perwakilan

BPD, LPM, perangkat desa, perwakilan pengurus
BUMDes, tokoh masyarakat, tokoh adat, kelompokkelompok masyarakat desa lainnya, kelompok
perempuan serta fasilitator DPG.
Tujuan

Musrenbangdes

untuk

mengesahkan

usulan-usulan kelompok masyarakat yang telah
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ditelaah tim perencana desa. Kemudian, usulanusulan tersebut disahkan dan dikuatkan dengan
Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintahan Desa
(Perdes

RKPDes) yang

ditandatangani

Kepala

Desa dan Sekretaris Desa. Di 14 DPG Sumsel,
penyelenggaraan Musrenbangdes pada tahun 2018
tersebut baru pertama kali dilaksanakan.

Proses perencanaan desa berlanjut pada proses
penganggaran
perencanaan

desa.
desa

Fasdes
menyusun

bersama

tim

usulan-usulan

dari masyarakat yang dapat dibiayai sumbersumber pendanaan desa. Untuk kegiatan-kegiatan
yang tidak dapat dibiayai akan diusulkan melalui
sumber pendanaan dari pemerintah kabupaten
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yang akan disampaikan pada forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan
(Musrenbangcam). Usulan-usulan tersebut direkam
dalam dokumen perencanaan yang disebut Daftar
Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKPDesa)
Usulan-usulan yang memungkinkan dibiayai sumber
pendanaan desa didiskusikan bersama pendamping
desa P3MD untuk kemudian dimasukkan ke aplikasi
Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hasilnya akan
menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes).
Ada beberapa masalah terkait proses penganggaran
desa.

Usulan-usulan

terkait

restorasi

yang sebelumnya masuk pada RKPDes,

gambut
tidak

terakomodir dalam dokumen APBDes karena tidak
sesuai atau di luar kode rekening yang tercantum
dalam aplikasi Siskeudes. Contoh beberapa jenis
kegiatan restorasi gambut Program DPG wilayah
Sumatera Selatan yang awalnya masuk RKPDes
tetapi hilang pada APBDes, antara lain: Kegiatan
PLTB; pembangunan sekat antisipasi kebakaran
hutan dan lahan gambut; pelatihan pembuatan
pupuk organik; pelatihan anyaman purun, rotan,
dan berondong; bantuan operasional satuan tugas
penanggulangan kebakaran; biaya pemeliharaan
sekat kanal; budidaya perikanan laut dan udang;
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dan pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk
penanaman tanaman jenis apotik hidup.
Hilangnya usulan-usulan kegiatan dalam APBDes
jelas mengecewakan masyarakat. Kekecewaan inilah
yang kerap menurunkan motivasi untuk mengikuti
proses-proses

Musdes

atau

Musrenbangdes

dalam menyusun perencanaan desa, termasuk
perjuangan masyarakat dalam mengintegerasikan
PPEG pada perencanaan desa. Penjelasan teknis
dan mekanisme penetapan RKPDes dan APBDes
menjadi

penting

untuk

merawat

semangat

masyarakat ikut menentukan perencanaan desa.
Untuk mengatasinya, Fasdes menyelenggarakan
simulasi kegiatan pencocokan atau penyamaan
antara

jenis

kegiatan

PPEG

yang

diusulkan

masyarakat dengan jenis kegiatan yang terdapat
dalam sistem aplikasi Siskeudes, berikut bedah
terhadap Kode Rekening jenis kegiatan sesuai
pembidangannya.
Di beberapa tempat lain, simulasi ini dikemas dalam
bentuk Pra-Musdes yang melibatkan pemerintahan
desa, tim perencanaan desa, tokoh masyarakat,
perwakilan BUMDesa, serta Fasdes. Dalam PraMusdes

ini, masyarakat diminta memberikan

usulan kegiatan terkait restorasi gambut untuk
kemudian disesuaikan dengan Kode Rekening
Pembidangan (Permendagri 20/2018) serta jenis

w w w.kemitraan.or.id

25

DESA BERENCANA, GAMBUT TERJAGA
CERITA PERUBAHAN PENGINTEGRASIAN RESTORASI
GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DESA

kegiatan yang ada dalam Siskeudes sehingga
kegiatan-kegiatan tersebut bisa masuk dalam
rencana penganggaran desa. Pra-Musdes ini dapat
memberikan pengetahuan dan pemahaman yang
lebih jauh kepada kelompok-kelompok masyarakat
yang nantinya terlibat langsung dalam kegiatan
musyawarah desa. Dan, hasil Pra – Musdes tersebut
juga dapat dibawa oleh kelompok masyarakat ke
forum Musdes sehingga dapat mempermudah
proses

pengusulan

kegiatan

untuk

kemudian

direalisasikan. Ternyata butuh proses, kesabaran
serta waktu dan sumberdaya yang tidak sedikit
untuk memastikan bahwa PPEG harus masuk dalam
perencanaan desa dan bahkan menjadi bagian yang
harus diatur dan diurus melalui Perdes PPEG.
Supriadi, Fasdes Desa Muntialo, Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, Jambi, merasakan bagaimana ia
harus menempuh proses yang cukup lama agar
pemerintah

desa

dan

masyarakat

bersepakat

untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang
Pencegahan Kebakaran dan Pengolahan Lahan
Gambut sebagai salah satu upaya restorasi gambut
dalam program PPEG. Tidak hanya itu, Supriadi
juga akhirnya dapat bernafas lega setelah kegiatan
pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut
(IPG)

mendapatkan

alokasi

anggaran.

Dalam

RKPDes tahun anggaran 2020, Pemerintah Desa
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Muntialo telah menganggarkan Dana Desa untuk
mendukung monitoring dan pemeliharaan sumur
bor untuk kegiatan pembasahan gambut guna
mencegah terjadinya kebakaran di Desa Muntialo.

Salah satu kegiatan dalam Perdes Desa Muntialo
tentang Pencegahan Kebakaran dan Pengolahan
Lahan Gambut ialah pemeliharaan IPG yang
dilakukan

oleh

Kelompok

Masyarakat

Peduli

Gambut (KMPG) Hijau Lestari. Kelompok ini dibentuk
atas inisiatif Supriadi.
Tidak hanya KMPG, semangat Pemerintahan Desa
Muntialo dalam mengupayakan pengelolaan lahan
gambut juga dilakukan bersama kelompok tani.
Mereka melakukan penanaman nanas sebagai
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demplot seluas kurang lebih sembilan hektar
dengan menerapkan sistem PLTB. Penggunaan
pupuk organik juga dilakukan dengan harapan
dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi
masyarakat agar selalu menjaga ekosistem gambut
yang berkelanjutan.
Apa yang dilakukan Supriadi bersama masyarakat
Desa Muntialo sebagai bentuk kecermatan mereka
dalam mencocokkan kegiatan PPEG ke dalam Kode
Rekening yang relevan sesuai Permendagri 20/2018
yang termuat di dokumen perencanaan desa.
Mengintegrasikan skema PPEG dalam perencanaan
dan penganggaran

desa sangatlah berkaitan

dengan Kode Rekening kegiatan sesuai dengan
Lampiran Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ini terutama
dalam hal “Daftar Kode Rekening” yang berdasarkan
dengan bidang dan sub-bidang serta daftar
kegiatan. Menemukan Kode Rekening yang relevan
untuk memastikan “rumah” dari setiap kegiatan
PPEG memerlukan keterampilan, ketekunan, dan
ketelitian tersendiri, sehingga kegiatan PPEG yang
akan diusulkan dalam rancangan RKPDesa, benarbenar cocok dengan Kode Rekening. Kecocokan ini
nantinya berhilir pada kemudahan tim desa untuk
meng-input daftar yang ada ke dalam Siskeudes.
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2. Berkreasi dengan Kode Rekening

“Ini adalah hal baru. Dengan menemukan
rumahnya dari setiap kegiatan gambut yang kita
lakukan sekarang ini, maka akan membantu kita
menyusun rancangan RKPDes selanjutnya,”
kata Fery, seorang anggota BPD di Simpur,
Kecamatan Jabiren, Kabupaten Kapuas Hulu.
Selama

ini,

kepala

desa

dan

BPD

dalam

menyelenggarakan Musdes hanya sebatas pada
mendengarkan usulan. Para Fasdes kemudian hadir
untuk mengajak para pemangku kepentingan di
tingkat desa untuk melakukan Pra-Musdes khusus
membahas kegiatan PPEG yang akan direncanakan
di tahun berikutnya. Mereka juga membantu
mencarikan Kode Rekening yang sesuai dengan
Lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018 untuk
diselaraskan dengan kegiatan-kegiatan yang masuk
ke dalam skema PPEG.
Dari

cerita

pengalaman

pendampingan

dan

asistensi di beberapa DPG yang tersebar di wilayah
Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, maka
proses Pra-Musdes ini hal baru bagi sebagian
besar aparat desa dan BPD. “Ini adalah hal baru.
Dengan menemukan rumahnya dari setiap kegiatan
gambut yang kita lakukan sekarang ini, maka akan
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membantu kita menyusun rancangan RKPDes
selanjutnya,” kata Fery, seorang anggota BPD
Simpur, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang
Pisau, Kalimantan Tengah. Fery mengibaratkan
Kode Rekening sebagai “rumah kegiatan”.
Jika

berpedoman

Permendesa

PDTT No.

16

Tahun 2018 dan Permendagri No. 44 Tahun 2016,
maka terdapat opsi-opsi kegiatan PPEG dalam
pembangunan desa yang memungkinkan untuk
diintegrasikan dalam RPJMDesa dan RKPDesa. Dari
lima bidang yang tersedia, tiga bidang di antaranya
dapat diintegrasikan sesuai dengan PPEG. Bidangbidang tersebut antara lain; Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pada cakupan pelaksanaan pembangunan desa,
setidaknya terdapat delapan kegiatan berkaitan
dengan skema PPEG yang dapat disesuaikan dengan
Kode Rekening, yaitu: perawatan dan pemeliharaan
sekat kanal; pembangunan/pengelolaan sumur
bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut
pada wilayah rawan kebakaran hutan; pembangunan
dan pengelolaan tata air lahan gambut; PLTB–
pembangunan mini demplot tanaman; pemeliharaan
alat pemadam kebakaran (Damkar); pembangunan
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pintu air; pembangunan dan pemanfaatan kolam/
embung; hingga pembangunan rumah produksi/
kantor BUMDes.
Secara teknis, kegiatan penanggulangan kebakaran
di lahan gambut yang paling awam diketahui oleh
masyarakat adalah pengelolaan sumur bor. Sumur
bor sendiri, bersama sekat kanal, masuk ke dalam
IPG. Di Desa Muntialo, Jambi, upaya monitoring
dan pemeliharaan IPG dilakukan untuk mencegah
terjadinya kebakaran. Di desa ini, Kemitraan pada
tahun 2019 melakukan pembangunan IPG sebanyak
13 unit sumur bor dan enam unit sekat kanal. Tidak
hanya di Muntialo, IPG juga dibangun di Desa
Tebang Kacang, Kalimantan Barat. Kedua desa
ini mengupayakan peningkatan IPG sebab desa
mereka setiap tahunnya terancam oleh bayangbayang kebakaran lahan gambut.
Pemanfaatan sumur bor di tingkat desa juga
digunakan

sebagai

sumber

air

bersih

untuk

pemenuhan kebutuhan konsumsi. Pada Desa Suak
Labu, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, Jambi, salah seorang Fasdes bernama
Ardyanto melihat betapa sulitnya masyarakat untuk
mendapatkan air bersih yang siap untuk dikonsumsi.
Beberapa tokoh di desa pun berinisiatif untuk
melakukan pengelolaan air bersih siap konsumsi.
Pertama, mereka berusaha mendapatkan dana
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hibah untuk pengusulan depot air minum isi ulang
dari Kemitraan yang mana nantinya akan dikelola
oleh BUMDes Maju Jaya. Harapannya, hasil dari
pengelolaan

itu

menjadi

suatu

produk

yang

mempunyai nilai jual dan dapat dipasarkan di Desa
Suak Labu ataupun desa sekitarnya.
Namun,

akses

jalan

yang

tidak

memadai

mempengaruhi nilai jual air. Kualitas air sumur bor
milik PAMSIMAS yang digunakan sebagai sumber
bahan baku sering berubah-ubah, terutama saat
musim hujan tiba. Masyarakat tidak kehilangan akal.
Mereka memasang filter saringan air sederhana
untuk meningkatkan kualitas air yang diproduksi.
Selain itu, masalah yang mereka hadapi dalam
memperoleh air bersih juga dikonsultasikan pada
Dinas Kesehatan setempat secara berkala.
Selaku Fasdes, Ardyanto tidak hanya mencoba
memfasilitasi

masyarakat

dalam

memperoleh

piranti untuk mendapatkan air bersih. Ia juga
memberikan

pemahaman

kepada

masyarakat

Desa Suak Labu untuk bahu membahu mencegah
terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat
mempengaruhi tingkat keasaman air sehingga tidak
layak konsumsi. Pada akhirnya, pihak desa dan
masyarakat pun terdorong untuk menerbitan Perdes
tentang Pencegahan Kebakaran dan Pengelolaan
Lahan Gambut dengan harapan di masa depan
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intensitas

kebakaran

semakin

menurun,

yang

akhirnya membuat air di desa mereka lebih layak
untuk dikonsumsi.
Di kisah lain, beberapa Fasdes berusaha meyakinkan
masyarakat di desa binaan, risiko kebakaran
hutan dan lahan bisa dicegah lewat PLTB. Kendati
masyarakat tinggal di kawasan gambut, tetapi
banyak di antara mereka yang belum paham cara
memperlakukan lahan gambut yang merupakan
ekosistem unik. Di Desa Agung Jaya, Kecamatan
Lalan,

Kabupaten

Musi

Banyuasin,

Sumatera

Selatan, masyarakat belum sepenuhnya paham
dengan apa itu gambut dan bagaimana seharusnya
lahan ini dikelola. Tak heran memang, mengingat
masyarakat di desa ini transmigrasi dari Pulau
Jawa. Rinaldo Try Laksono, sebagai Fasdes yang
bertugas,

mencoba

mengedukasi

dengan menyampaikan bahwa

masyarakat

wilayah gambut

memerlukan cara-cara khusus dalam merawat dan
memanfaatkan. Perlakuannya tidak bisa disamakan
dengan wilayah non gambut. Rinaldo tidak hanya
melakukan penyadartahuan tentang gambut, tetapi
juga mencoba memfasilitasi kelompok masyarakat
dalam hal pelatihan bertani alami dalam pengolahan
lahan gambut dengan metode PLTB sebagai
metode yang ramah terhadap lingkungan.
Lewat kegiatan kebun pangan mandiri (KPM),
masyarakat Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung
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Selapan, Kabupaten Ogan Kemering Ilir, Sumatera
Selatan, juga menerapkan skema PLTB. Masyarakat
yang tergabung dalam Pokmas Semangat Lega
dibimbing selama satu setengah tahun oleh
Fasdes Lusi Andrianti untuk melakukan kegiatan
pengolahan lahan tanpa bakar. Berbagai jenis
sayuran ditanam di dalam desa, tepatnya di Dusun
Tiga dan Dusun Lima. Lusi melihat, masyarakat
saling menumbuhkan minat dan motivasi dalam
berkebun. Dalam prosesnya, hasil panen dari kebun
dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual.

Gambar 1. Kegiatan Kebun Pangan Mandiri di Kabupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan.
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Pokmas Semangat Lega di Desa Lebung Gajah
berinovasi lebih jauh ketika dalam perjalanan
mengaplikasikan

PLTB.

Muncul

ide

untuk

mengolah sayuran menjadi makanan ringan dan
menjadikannya salah satu produk unggulan desa
(Prudes). Semangat Pokmas tidak hanya tertera
dalam nama kelompok mereka, tetapi juga dalam
keseharian untuk berkarya. Produk olahan sayuran
dari hasil kebun PLTB Pokmas Semangat Lega telah
dipayungi sertifikat Produsen Industri Rumah Tangga
(P-IRT) dari Dinas Kesehatan Kota Kayu Agung OKI.
Kini, mereka sudah mengantongi sertifikat untuk
tujuh produk olahan sayuran, mulai dari bayam,
kangkung, terong, pare, sawi, pakcoy, hingga daun
kacang panjang. Kegiatan Pokmas tidak hanya
sebatas pada penanaman dan pengolahan pasca
panen sayuran, tetapi juga budidaya ikan gurami
yang kini ada di setiap dusun.
Keberhasilan kegiatan kebun pangan mandiri di
Desa Lebung Gajah membuat Pemerintah Desa
menginginkan replikasi ke kebun lain di setiap
dusun. Keinginan tersebut direalisasikan dengan
mengalokasikan anggaran Dana Desa dalam APBdes
Tahun 2020 sebesar Rp 9.000.000,- Keberadaan
kebun

di

setiap

dusun

diharapkan

memacu

semangat masyarakat untuk kembali bertanam
sayuran di dalam desa agar tidak lagi membeli
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sayuran, sehingga dapat mengurangi biaya di dalam
keluarga. Tidak hanya itu, kesungguhan pihak
desa dalam upaya implementasi kegiatan PPEG
adalah tidak hanya menjadikan BUMDes sebagai
wadah bagi perkembangan kegiatan ekonomi desa,
tetapi juga mengalokasikan 10% keuntungan untuk
kegiatan PPEG di Desa Lebung Gajah.
Solehudin,

Fasdes

di

Desa

Tebang

Kacang,

Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, juga
memberikan pelatihan PLTB untuk masyarakat yang
desanya selalu terancam kebakaran hutan dan lahan
setiap musim kemarau tiba. Selain PLTB, Solehudin
juga memfasilitasi pembuatan pupuk organik yang
mampu meningkatkan kesuburan tanah, yakni F1
Embio. Selain mudah dalam proses pembuatannya,
bahan-bahan membuat pupuk ini juga murah dan
gampang didapat. Bahan-bahan tersebut terdiri
dari: buah nanas yang dicampur dengan lima liter air,
tepung tapioka, vitamin B kompleks, terasi, dan juga
pupuk kandang.
Selain menjadi bahan dasar pembuatan F1 Embio di
Desa Tebang Kacang, kini nanas juga tengah diatur
pembudidayaannya di Desa Mandalasari, Kabupaten
Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Bersama Fasdes
Rahmawati, masyarakat mengaplikasikan skema
PLTB yang mampu menjawab permasalahan desa,
yakni jumlah produksi nanas yang berhamburan
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ketika musim panen, tetapi sangat jarang ketika
belum musim panen. Rahmawati mengajak para
pelaku budidaya nanas untuk mengatur waktu
tanam: selang waktu jarak tanam adalah satu bulan
dari penanaman sebelumnya. Kali ini, budidaya
nanas dilakukan dengan cara PLTB di tanah
milik desa seluas 1,5 ha. Pengaturan jarak tanam
dengan cara PLTB ini diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan bahan baku bionanas yang kini tengah
diproduksi oleh masyarakat Desa Mandalasari.
Di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten
Muaro Jambi upaya Yusron sebagai Fasdes akhirnya
berbuah manis ketika usulannya didengar oleh
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Kepala Desa. Pemerintah Desa Betung bersedia
menggunakan alokasi dana bantuan Provinsi Jambi
sebesar Rp40 juta dialokasikan untuk pelatihan
dan pembelian bibit nanas. Tanaman nanas dipilih
karena merupakan tanaman yang baik untuk sekat
bakar. Bibit-bibit nanas ini ditanam di lahan gambut
seluas 1 ha oleh kelompok Karang Taruna Desa
Betung. Dari sini diharapkan dapat menjadi pemicu
bagi kelompok masyarakat lainnya untuk samasama mengolah lahan gambut dengan dukungan
anggaran ADD. Bagi Yusron, semakin banyak
desa yang mengalokasikan anggaran desa untuk
kegiatan di lahan gambut, maka akan semakin kecil
potensi kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah
gambut.
“Semakin banyak desa yang
mengalokasikan anggaran desa untuk
kegiatan di lahan gambut, maka akan
semakin kecil potensi kebakaran hutan dan
lahan terjadi di wilayah gambut”,
Kata Yusron, Fasdes Desa Betung, Kecamatan
Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi.

Berjalan ke desa lain yang masih berada di wilayah
administratif Provinsi Jambi, yakni Desa Pandan
Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung
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Jabung Timur kita akan bertemu dengan Mbah
Palal. Ia sosok inspirator Fasdes dan Kelompok Tani
Sumber Mandiri untuk mengelola demplot tanaman
yang ada di desa secara swadaya. Dulu, masyarakat
terkendala dengan sulitnya pemasaran pupuk
kompos yang diproduksi. Namun, dengan kehadiran
demplot tanaman, masalah ini tidak lagi menjadi
kendala yang berarti. Pengimplementasian pupuk
kompos organik padat maupun cair (POP/POC)
terhadap demplot tanaman hortikultura di lahan
gambut sangat bagus. Terjual atau tidaknya pupuk
organik, kini bukan lagi menjadi halangan untuk
membuat pupuk.
Secara komposisi, Desa Pandan Sejahtera diisi oleh
mayoritas penduduk yang merupakan petani sawit.
Hampir setiap kepala keluarga memiliki lahan kebun
sawit dan hanya segelintir yang membudidayakan
tanaman

palawija

keberadaan

maupun

demplot

hortikultura.

swadaya

yang

Kini,

dikelola

oleh Kelompok Tani Sumber Mandiri membuat
masyarakat secara perlahan mencontoh dan meniru
untuk membudidayakan pertanian palawija maupun
hortikultura dengan cara serupa. Bahkan, ada yang
rela menebang kebun sawit di areal pemukiman
untuk dialihfungsikan menjadi tanaman hortikultura
seluas 0,25 ha. Penggunaan pupuk kompos –
terlebih pada tanaman sayuran -- membuka pola
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pikir masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran
sehat tanpa pemakaian pupuk kimia. Masyarakat
juga kini semakin yakin bahwa di lahan gambut dapat
ditanami tanaman palawija maupun hortikultura
dengan penggunaan pupuk kompos. Sebelumnya,
mereka

tidak

percaya

bisa

mengembangkan

budidaya pertanian di lahan gambut.
Sinergi antara pupuk kompos dan sistem PLTB juga
dilakukan oleh Suprianto, Fasdes Desa Merbau,
Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, Provinsi Jambi. Ia berhasil memberikan
pemahaman

terhadap

kelompok

tani

terkait

bercocok tanam di demplot pertanian dengan
cara PLTB dan didukung dengan media kompos
untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kini
masyarakat menyadari jika sistem ini lebih efisien
daripada bertani dengan menggunakan pupuk
anorganik dan membakar lahan. Upaya yang sudah
dilakukan oleh fasilitator desa bersama kelompok
tani ini mendapatkan respon positif dan dukungan
dari Pemerintah Desa. Di dalam dokumen RPJMDes
tahun anggaran 2021-2026 tercatat adanya kegiatan
Peningkatan Kapasitas Teknologi Tepat Guna yakni
berupa pembuatan kompos untuk kelompok tani.
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b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

“Empat tahun yang lalu, sebelum ada MPA, api
gak dipadamin. (Api) padam sendiri setelah
hutannya habis,”
kata Susana, warga Desa Kantan Atas, Kecamatan
Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau.
Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Kode
Rekening di bidang ini meliputi: pembinaan kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA); pembentukan
dan pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli
Gambut(KPMG); pembinaan Kelompok Perempuan
Peduli Gambut; serta dukungan penguatan sarana &
prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
untuk kelompok MPA sebagai upaya pengelolaan
hutan desa yang berkelanjutan.
Susana, seorang warga Desa Kantan Atas yang
menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan Desa,
berkata, “Empat tahun yang lalu, sebelum ada MPA,
api gak dipadamin. (Api) padam sendiri setelah
hutannya habis.” Dari ucapan Susana, kita kemudian
tahu betapa mudahnya hutan-hutan hilang akibat
dilahap api.
Hampir di setiap desa yang masuk ke dalam
program DPG memiliki kelompok Masyarakat Peduli
Api (MPA). Khususnya, desa-desa yang memiliki
risiko tinggi mengalami kebakaran lahan di musim
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kemarau. Maka, kegiatan-kegiatan yang berkaitan
dengan

peningkatan

kapasitas

MPA

banyak

ditemui di desa-desa gambut, seperti di Desa
Perigi (Sumatera Selatan), Desa Sungai Namang
(Kalimantan Selatan), Desa Kantan Atas (Kalimantan
Tengah), hingga di Desa Buntoi (Kalimantan Tengah).
Di Desa Buntoi sendiri, kelompok MPA juga
melakukan budidaya ikan patin yang keuntungannya
digunakan untuk kegiatan operasional MPA. Seiring
berjalannya waktu, kerja-kerja MPA Desa Buntoi
mendapat perhatian dari Pemerintah Desa. Bahkan,
Kepala Desa bersedia terlibat langsung dalam
proses pembasahan lahan.
Tribuyeni, Fasdes Desa Buntoi, menjadi saksi
tingginya partisipasi warga di tengah keterbatasan
sarana dan prasarana saat terjadi kebakaran hutan.
Ia melihat sendiri bagaimana sebagian warga
menggunakan ember untuk mengambil air di anak
sungai, dan sebagian yang lain memanfaatkan
alat penyemprot pestisida sembari berharap bisa
memadamkan api.
Belajar dari pengalaman kebakaran tahun 2019
di Desa Buntoi, kebutuhan untuk penguatan MPA
semakin besar. Puncaknya, pada saat Musdes
lanjutan, usulan perlunya anggaran operasional
kelompok MPA muncul dari Kepala Desa dan
semakin kuat dengan banyaknya dukungan warga.
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Disepakati besaran anggaran MPA untuk kegiatan
tahun 2020 sebesar Rp10.000.000,- Selain berhasil
mengintegrasikan kegiatan restorasi gambut ke
dalam perencanaan Desa Buntoi, Tribuyeni mendapat julukan “hantu api” dari anak muda desa. Itu
karena dia dianggap paling heboh dan aktif saat
lahan gambut terbakar api.

hantu . api/han.tu – a.pi/ n dia yang paling
heboh dan aktif saat lahan gambut terbakar
api.
Julukan anak muda Desa Buntoi kepada
Fasdes Tribuyeni.

Penganggaran untuk kegiatan kelompok MPA
dalam

perencanaan

desa

juga

diatur dalam

Peraturan Desa Gohong No. 09 Tahun 2019
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut di Desa Gohong, Kecamatan Kahayan
Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Peraturan Desa ini mewajibkan komitmen anggaran
desa untuk kegiatan restorasi gambut. Berdasarkan
dokumen RKPDes tahun 2019, desa mengalokasikan
anggaran sebesar Rp11.570.000,- untuk kegiatan
antisipasi kebakaran hutan dan lahan berupa
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pembasahan dan operasional MPA. Diatur juga
sumber pendanaan dalam rangka perlindungan dan
pemanfaatan gambut yang tidak hanya bersumber
dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, melainkan
juga dari bantuan pemerintah pusat maupun daerah,
swadaya masyarakat, serta kerja sama dengan pihak
ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Gambar 2. Anggota Masyarakat Peduli Api memadamkan areal terbakar di Desa
Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis.

Pada tahun 2020 ini, Desa Gohong mengalokasikan
anggaran

untuk

dua

kelompok,

yakni

MPA

dan Masyarakat Peduli Tabat (MPT). Keduanya
memiliki fungsi berbeda. MPT bertugas membuat,
mengawasi, dan memelihara sekat kanal atau
tabat desa. Sedangkan MPA melakukan patroli,
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pembasahan, pencegahan, dan pemadaman jika
terjadi kebakaran hutan dan lahan. Upaya ini sebagai
bagian dari pencegahan kebakaran tahun 2021 yang
diprediksi kedatangan kemarau yang jauh lebih
panjang dibanding tahun ini.
Dimuatnya aturan mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam peraturan desa juga
termuat pada Perdes Pelita Jaya, Kalimantan Barat.
Desi, Fasdes Pelita Jaya, memerlukan waktu sekitar
tiga bulan untuk meyakinkan masyarakat dan
Pemerintah Desa bersepakat membuat peraturan
yang bisa menjadi acuan pelestarian lahan gambut di
desa. Peraturan ini tidak hanya mengatur penguatan
Damkar sebagai kelompok penjaga lahan dari
kebakaran, tetapi juga mencantumkan sanksi berat
bagi pelanggar.
Pada saat proses musyawarah desa, warga sempat
mengusulkan beragam jenis denda untuk perusak
lahan gambut: mulai dari membuat seribu ketupat,
hingga denda uang. Akhirnya semua bersepakat,
siapapun yang terbukti menyebabkan tanaman di
wilayah restorasi gambut rusak, terbakar, dan mati,
dikenai sanksi membayar Rp50 juta atau denda
sesuai kesepakatan warga yang lahannya terbakar.
Sementara, apabila yang terbakar lahan kosong
dan lahan tersebut kemudian ditanami warga, maka
diasumsikan bahwa warga tersebutlah yang berniat
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membakar, sehingga juga dapat dikenai sanksi.
Di bagian lain, peraturan yang ditetapkan sebagai
Peraturan Desa Pelita Jaya Nomor 1 tahun 2019 ini
juga membolehkan warga mengelola lahan gambut
untuk keperluan masyarakat sendiri yang tingkat
ketebalannya tidak lebih dari tiga meter. Warga
boleh membakar lahannya itu dengan beberapa
syarat, seperti luas lahan yang dibakar maksimal
satu hektar; melapor ke Pemerintah Desa untuk
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persetujuan; membuat sekat bakar; serta proses
pembakaran yang dilakukan secara bertahap, tidak
sekali bakar.
Di bagian lain disebutkan, tanah kas desa tidak
boleh dimanfaatkan perorangan, tetapi harus
melalui kelompok dan harus mendapat izin dari
Pemerintah Desa. Terakhir, Perdes juga memperkuat
posisi Damkar dengan anggaran operasional dari
Pemerintah Desa, swadaya maupun hibah pihak
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ketiga.

Selain

ikut

mendorong

pembentukan

Perdes PPEG, Program DPG Kemitraan di Desa
Pelita Jaya juga mencoba meningkatkan kapasitas
Damkar dengan menghibahkan mesin pompa dan
menyediakan serangkaian pelatihan penguatan
personil. Upaya-upaya dan kebijakan di tingkat
desa ini diharapkan dapat melindungi gambut yang
menyelimuti 95% dari total 1.624 ha luas wilayah
Desa Pelita Jaya dari ancaman kebakaran.
Selain Desa Pelita Jaya yang terletak di barat
Kalimantan,

Desa

Sinar

Wajo

di

Kecamatan

Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
Jambi, akhirnya juga memiliki Perdes yang mengatur
tentang PPEG.
Parmasalahan kebakaran hutan dan lahan selalu
berulang dan hampir terjadi setiap tahun di Sinar
Wajo. Khusus musim kemarau, menilik dari sejarah
kebakaran hutan di Desa Sinar Wajo sejak tahun
2015 hingga tahun 2019, kebakaran hutan dan
lahan merambat sampai ke perkebunan meskipun
sudah diantisipasi dan diingatkan jauh-jauh hari.
Indra Yuni, Fasdes Sinar Wajo akhirnya menginisiasi
Musyawarah Desa untuk membuat Perdes PPEG.
Setelah melalui proses yang begitu lama dalam
melakukan penyusunan serta mencari masukan
dari
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Pemerintahan Desa, akhirnya semua bersepakat
untuk membuat peraturan yang bisa menjadi acuan
perlindungan dan pengelolaan gambut di Sinar
Wajo. Peraturan ini tidak hanya mengatur tentang
pencegahan kebakaran hutan dan lahan saja, tetapi
juga upaya perlindungan flora dan fauna ekosistem
gambut, serta mencantumkan sanksi berat bagi
pelanggar.
Bermacam-macam usulan sanksi yang diajukan
masyarakat saat musyawarah desa berlangsung.
Sanksi ini ditujukan pada mereka yang dengan
sengaja menjadi perusak lahan gambut. Setelah
melewati diskusi yang cukup panjang, akhirnya
semua bersepakat bahwa siapapun yang terbukti
menyebabkan tanaman di wilayah restorasi gambut
rusak, terbakar, dan mati, maka sang pelaku wajib
menanam kembali tanaman yang dirusak. Tidak
hanya itu, bagi mereka yang kedapatan merusak
habitat perikanan, juga akan dikenai sanksi berupa
membayar sebesar dua juta rupiah atau jumlah lain
yang disepakati oleh warga melalui mekanisme
Musyawarah Desa.
Peraturan yang

ditetapkan

sebagai

Peraturan

Desa Sinar Wajo Nomor 2 Tahun 2020 ini juga
membolehkan warga mengelola lahan gambut
dengan persyarat membuka lahan tanpa bakar.
Warga boleh membakar lahannya itu dengan syarat:
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luas lahan yang dibakar maksimal dua hektar; lapor
ke Pemerintah Desa untuk persetujuan; membuat
sekat bakar; dan prosesnya bertahap, tidak sekali
bakar dan menyediakan persediaan air di sekitar
kebakaran. Peraturan ini juga tidak membolehkan
warga melakukan peracunan serta penyentruman
ikan di wilayah Desa Sinar Wajo.
Mengatur tata kelola perairan di desa juga menjadi
fokus utama pemerintah dan masyarakat di Desa
Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten
Muaro Jambi. Sebanyak 30% dari sekitar 3.000
ha wilayah desa ini merupakan perairan rawa
gambut. Sebenarnya, terdapat tiga potensi Desa
Pulau Mentaro yang

menyumbang

pendapatan

masyarakat, yaitu komoditas tanaman

duku,

jagung, dan kakao. Sayangnya, pada bulan OktoberDesember 2019, kebakaran

lahan

gambut

membuat ketiga potensi itu tidak dapat diharapkan
lagi. Buah duku rontok akibat asap, tanaman jagung
seluas 250 ha diserang hama ulat, dan buah kakao
diserang jamur. Pada awal tahun 2020, kemalangan
masyarakat Desa Pulau Mentaro bertambah ketika
banyak warga yang dipecat oleh perusahaan akibat
pandemi Covid-19.
Sulaiman bersama Pemerintah Desa Pulau Mentaro
melihat, satu-satunya sumber pendapatan di tengah
Covid-19 adalah hasil perairan berupa ikan. Sulaiman
adalah Fasdes Kemitraan BRG yang ditugaskan
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di desa ini. Sebagai langkah awal, Sulaiman mulai
melakukan

pendekatan

kepada

aktor-aktor

berpengaruh. Berbekal modal pernah mendampingi
Desa Pulau Mentaro pada Program Penetapan
dan Penegasan Batas Desa tahun 2016, Sulaiman
berhasil meyakinkan Ketua BPD Muzani, Ketua
Lembaga Adat Desa Anwar, Kepala Desa Masril, dan
beberapa anggota BPD lainnya untuk bersinergi
merencanakan Perdes terkait tata kelola perairan
rawa gambut yang ada di Desa Pulau Mentaro.
Sebuah tim pun dibentuk dengan pembagian peran
di dalamnya. Sebagian tim bertugas mengumpulkan
data nelayan pengguna alat tangkap yang dilarang
oleh undang-undang,

sebagian lainnya bertugas

menyusun Rancangan Perdes Perlindungan Sumber
Daya Alam Perairan di wilayah Desa Pulau Mentaro.
Walaupun masih dalam bentuk rancangan Peraturan
Desa, namun aturan ini sudah disosialisasikan di
tingkat desa. Nelayan yang menggunakan alat
sentrum juga sudah dikumpulkan oleh Pemerintah
Desa untuk dilakukan pembinaan dan diberikan
keterampilan.
Aturan yang disepakati bukan hanya alat illegal

fishing, tetapi juga larangan bagi warga di luar desa
mencari ikan di wilayah desa dengan alat apapun
termasuk jala, pukat, bahkan pancing. Bagi warga
luar desa yang ketahuan mencari ikan di wilayah
Desa Pulau Mentaro, nantinya mereka dikenakan
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denda sebesar Rp 3.000.000,- Sedangkan untuk
mereka yang menggunakan alat tangkap sentrum
dan racun ikan dapat dikenakan denda sebesar
Rp20.000.000,Adanya aturan Perlindungan Sumber Daya Alam
Perairan di wilayah Desa Pulau Mentaro telah
menambah semangat warga Desa Pulau Mentaro
untuk mengembangkan sektor perikanan. Perlahan,
tidak ada lagi keluhan dari masyarakat yang
khawatir wilayah perairan mereka dieksploitasi oleh
penangkap ikan secara besar-besaran. Kesadaran
ini juga membuat beberapa nelayan melestarikan
ikan dengan membuat keramba apung berisi jenisjenis ikan lokal.
Upaya untuk terus menekan intensitas kebakaran
lahan juga dilakukan Solehudin, Fasdes Desa Tebang
Kacang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Untuk mencegah kebakaran yang berasal dari luar
desa, Solehudin membentuk Kelompok Masyarakat
Peduli Restorasi Gambut (KMPG) pada bulan
Oktober tahun 2018. Fungsi utamanya, memelihara
ekosistem gambut melalui pembangunan IPG,
salah satunya dengan cara melakukan proses
pembasahan pada saat musim kemarau datang.
Pembentukan dua kelompok masyarakat tersebut
merupakan implementasi dari Perdes Tebang
Kacang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan

w w w. ke m i t raa n.or.i d

54

PERUBAHAN TERJADI
DI MANA-MANA

Restorasi Gambut. Perdes juga mengatur pendanaan
bagi operasional KMPG, di antaranya dari APBDes,
swadaya masyarakat, kerja sama pihak ketiga, dan
sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Kerja-kerja KMPG dan MPA Desa Tebang Kacang
dalam melindungi lahan dari kebakaran, serta
peningkatan kapasitas petani dalam mempraktikan
pola pertanian tanpa bakar di desa, mampu
meminimalisasi terjadinya kebakaran lahan. Pada
tahun 2019, luas lahan gambut desa yang terbakar
menurun drastis dibanding tahun sebelumnya, yakni
tidak lebih dari 10 ha. Data desa menyebutkan, pada
tahun 2018 kebakaran telah menghanguskan sekitar
40 ha lahan gambut yang ada di desa. Penurunan
luasan lahan terbakar di Desa Tebang Kacang ini
patut dibanggakan oleh semua pihak yang terlibat.
KMPG tidak hanya berperan dalam pembasahan
lahan.

Di

Desa

Simpang Tiga

Sakti,

Fasdes

memfasilitasi pembentukan KMPG dengan tujuan
menjadi pionir dalam gerakan sadar lingkungan,
khususnya gambut. Dalam prosesnya, KMPG ini
mengelola beberapa kegiatan pokok, yakni budidaya
ikan, kebun

pangan mandiri, serta infrastruktur

pembasahan guna pencegahan kebakaran.
Khusus budidaya ikan, dimaksudkan agar pasokan
ikan

tersedia

di

desa.

Dengan

terpenuhinya

kebutuhan ikan, pelaku usaha serta pokmas dapat
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memproduksi produk desa dalam skala besar.
Produk desa berbahan baku ikan tersebut, seperti
kemplang ikan rawa, kemplang gulung, hingga salai
ikan. Saat ini, upaya pengembangan pemasaran
produk desa tersebut bekerja sama antar pokmas
di desa-desa dampingan DPG Kemitraan Sumatera
Selatan dengan terbentuknya HUB1 Pulu Beruang
dan HUB Sumatera Selatan. Keduanya dijadikan
sebagai wadah pengembangan pemasaran produk
di kawasan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
Kegiatan-kegiatan PPEG yang diintegrasikan dalam
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan seperti yang
dicontohkan dari berbagai DPG di atas tidak saja
untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran
hutan dengan lahan. Melainkan, juga melahirkan
inisiatif-inisiatif

ekonomi

yang

meningkatkan

pendapatan warga. Dengan sendirinya, hal ini
memotivasi warga desa, bahwa penghindaran lahan
dari kebakaran akan memberikan insentif langsung
dan tidak langsung yang menguntungkan mereka.
Di samping itu, legitimasi yang diberikan oleh
pemerintahan desa dengan memasukkan kegiatankegiatan dalam RKPDes dan mengganggarkan
dalam ABDes membuat warga memiliki kekuatan
hukum dalam bertindak dan berkreasi.
1

HUB adalah mekanisme pemasaran bersama yang dibangun dengan basis kawasan 		
pedesaan
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Penghindaran lahan dari kebakaran akan
memberikan insentif langsung dan tidak
langsung yang menguntungkan mereka.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pada koridor Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa, desa-desa gambut dapat memasukkan
beberapa

kegiatan

dalam

skema

PPEG

ke

dalam perencanaan desa mereka, di antaranya:
pelatihan kelompok/gapoktan gambut, penguatan
kapasitas pengurus BUMDesa, pelatihan Kelompok
Masyarakat Peduli Gambut (KMPG), pelatihan PLTB
bagi kelompok tani, pelatihan kelompok MPA,
penyertaan modal usaha (BUMDesa), permodalan
dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang
dikelola BUMDesa, pelatihan kelompok usaha
perempuan (hasil gambut), pelatihan Teknologi
Tepat Guna (TTG) seperti pembasahan, pertanian,
dll.,

pelatihan

pengembangan

produk

PLTB,

pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan,
hingga pengolahan produk-produk tanaman adaptif
gambut.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ini terkait
dengan

strategi

meningkatkan

kekuatan

dan

kapasitas warga dalam mengelola kekayaan alam
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gambut, baik potensi maupun permasalahannya.
Salah satu potensi dan permasalahan yang acap kali
dijumpai di desa-desa dengan ekosistem gambut,
sebagian kawasan pedesaan adalah perairan.
Kondisi geografis ini menyebabkan lahan untuk
bertani kerap terendam banjir. Rupa desa semacam
ini bisa kita temui jika berkunjung ke Desa Simpang
Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan
Komering Ilir, Sumatera Selatan.
Ditinjau dari sudut pandang defisit, lahan terendam
air banjir dapat dikatakan masalah. Warga tidak dapat
bercocok tanam dengan cara-cara konvensional.
Namun, jika dilihat dari sudut pandang apresiatif,
maka kondisi itu malah dapat dilihat sebagai sebuah
potensi untuk mengembangkan sistem pertanian
terpadu. Itu yang dilihat Fasdes Desmiyanto,
Fasilitator Desa Simpang Tiga. Ia mengusulkan
warga untuk memadukan pertanian terapung,
budidaya ikan gabus, dan peternakan berada dalam
satu lokasi. Pemusatan tempat kegiatan ini nantinya
diharapkan dapat dijadikan tempat pembelajaran
bagi pelajar, petani, nelayan maupun kelompok
masyarakat lainnya yang ada di Desa Simpang Tiga.
Ketika Desmiyanto purna tugas, Fasdes lain,
bernama Desi, meneruskan kegiatan ini. Ia mengajak
anggota kelompok masyarakat untuk menambah
jumlah berbagai jenis tanaman pangan di lokasi
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pertanian terpadu tersebut. Dalam perencanaan,
Desi juga akan mengajak kelompok masyarakat
untuk membudidayakan cacing tanah sebagai
bahan pakan alami untuk budidaya ikan gabus.
Sehingga nantinya, kelompok masyarakat tidak lagi
mengalami kesulitan untuk memberikan makanan
pada ikan gabus. Sebab sebelumnya, masyarakat
kerap mencari ikan-ikan kecil untuk pakan ikan
gabus yang tentunya akan berpengaruh terhadap
kelangsungan ekosistem.
Kegigihan Fasdes dan kelompok masyarakat Desa
Simpang Tiga akhirnya mendapatkan pengakuan
dari masyarakat dalam proses Musyawarah Desa.
Dalam APBDes tahun 2019, terdapat alokasi dana
untuk pemanfaatan teknologi tepat guna di bidang
pertanian terpadu yang berupa penganggaran
rakit apung untuk kelompok masyarakat sebesar
Rp4.800.000,- Pemanfaatan teknologi tepat guna
dalam mendukung kegiatan pertanian ini bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
yang ada di Desa Simpang Tiga.
Selain mereka yang tergabung dalam kelompokkelompok

masyarakat,

fokus

pemberdayaan

masyarakat desa juga menyentuh mereka yang
mengisi peran-peran di BUMDes. Di Desa Gohong,
Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah, pemerintah bersama warga
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desa sepakat mengembangkan pariwisata melalui
APBDes 2019 dengan memberikan bantuan modal
untuk BUMDes Hatantiring sebesar Rp496.765.000,Jumlah tersebut digunakan untuk kegiatan MPA
sebesar Rp11.570.000,-, pengelolaan hutan desa
sebesar Rp10.195.000,-, dan pengadaan kapal-kapal
susur sungai sebesar Rp475.000.000,Kapal-kapal

ini

nantinya

akan

menawarkan

keindahan hamparan lahan gambut di sepanjang
Sungai Kahayan kepada wisatawan. Dari Desa
Gohong, wisatawan akan bergerak menyusuri
Kelurahan Kalawa, Kelurahan Pulang Pisau, Desa
Mentaren 1, Desa Buntoi, Desa Mintin dan kembali
lagi ke Desa Gohong. Evelin Novitasari selaku
Fasdes mencoba memfasilitasi proses penyusunan
rencana pengembangan pariwisata, salah satunya
dengan menjaga ekosistem gambut dan hutan desa
yang berada di sepanjang Sungai Kahayan.
Sungai Kahayan sendiri bagi masyarakat Dayak
merupakan salah satu lokasi ritual malarung hajat.
Ritual ini dilakukan dengan cara memberikan atau
melarungkan sesajen pada leluhur suku Dayak,
khususnya leluhur yang menjaga Sungai Kahayan.
Ritual ini diadakan masyarakat Dayak sebagai
ungkapan rasa syukur atas permintaan, harapan
yang pernah diutarakan ataupun dijanjikan kepada
leluhur yang akhirnya dapat tercapai. Masyarakat
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suku Dayak percaya, pelarungan tersebut bentuk
terima kasih dari tercapainya cita-cita dan harapan.
Dengan adanya persepsi bahwa sungai sebagai
pemberi kehidupan, maka mereka tidak akan
merusak sungai tersebut dengan mencemari,
meracun atau menyetrum ikan, membuka tambang
pasir maupun membuka kanal- kanal baru yang bisa
mengeringkan gambut. Sebenarnya jika pemahaman
akan melindungi sungai ini terus dilestarikan, maka
ke depannya kita dapat melindungi Sungai Kahayan
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dari kerusakan hidrologi. Dalam tataran ini, malarung
hajat bagi masyarakat suku Dayak dapat diartikan
sebagai upaya menjaga kawasan hidrologis yang
erat dengan ekosistem gambut.
Pengembangan potensi pariwisata di Desa Gohong
ini sesuai dengan tujuan kawasan perdesaan yang
disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
Apalagi, Desa Gohong cukup dikenal dengan
keberadaan gambutnya. Bahkan, kepala desanya
pernah menjadi narasumber diskusi di Conference of
the Parties (COP) di Bonn, Jerman, tahun 2017. Desa
Gohong juga rutin dikunjungi oleh mahasiswa yang
ingin belajar seputar isu gambut, salah satunya oleh
kelompok mahasiswi dari University of Queensland
(UQ) Australia pada tahun 2019.
Selain meningkatkan kapasitas dalam bidang
pariwisata, Fasdes juga membantu BUMDes untuk
meningkatkan pengetahuan dalam mengidentifikasi
potensi desa. Ini dilakukan Abdul Somad, Fasdes
Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Jambi.
Sebelumnya,

BUMDes

Pandan

Lagan

hanya

menjalankan usaha jasa penyewaan tenda. Usaha
ini dapat dikatakan musiman sehingga perputaran
uang untuk mengejar modal awal sangatlah
lamban. Pengurus BUMDes belum maksimal dalam
membaca peluang dan menggali potensi sumber
daya alam yang ada di desa.
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Abdul Somad

kemudian mengajak pengurus

BUMDes untuk membangun usaha sayuran organik
dengan konsep akuaponik yang cocok dengan
kondisi desa dengan lahan terbatas untuk pertanian.
Pada konsep akuaponik tersebut, penanaman
sayuran menggunakan kolam ikan bundar (bioflok)
yang terintegrasi dengan media tanam sayuran di
pipa plastik. Metode ini memaksimalkan sirkulasi
air kolam ikan untuk mengairi pipa-pipa plastik di
setiap rak-rak tanam. Selain memfasilitasi secara
teknis, Fasdes juga selalu menyarankan pengurus
BUMDes untuk menyesuaikan pola tanam dengan
jadwal tanam agar harga sayuran yang dihasilkan
bisa tetap stabil di pasaran.
Usaha

sayuran

membuat

organik

masyarakat

milik
sekitar

BUMDes
dapat

membeli sayuran sehat dengan harga
terjangkau.
Lahirnya usaha sayuran organik milik BUMDes
membuat masyarakat sekitar dapat membeli sayuran
sehat dengan harga terjangkau. Selain itu, pedagang
keliling tidak perlu lagi mengambil sayuran dari luar
kabupaten dengan harga yang cukup tinggi. Tidak
hanya mendapat respon positif dari masyarakat,
usaha sayuran organik ini juga mendapat apresiasi
dari Camat Geragai dan beberapa pemangku
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kepentingan, seperti Sekretariat Daerah (Setda),
Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Bappeda), hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa (PMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Mereka berharap usaha BUMDes ini dapat terus
dikembangkan.

Pengemasan

produk

sayuran

organik juga dirasa perlu diperhatikan agar dapat
meningkatkan penjualan.
Bertani dengan menggunakan metode akuaponik
juga dijalankan di Desa Sungai Terap, Kecamatan
Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.
Agustar Wadi, selaku Fasdes, memfasilitasi kelompok
pertanian

yang

beranggotakan

para

pemuda

dan pemudi yang membudidayakan tanaman
menggunakan metode akuaponik dan hidroponik
di green house. Tidak hanya kaum muda, metode
akuaponik juga dijalankan oleh Kelompok Wanita
Tani (KWT) Bougenville yang membudidayakan
sayuran di sekitar perkarangan rumah.
Untuk mendapatkan modal usaha, Agustar Wadi
memfasilitasi

kelompok

pemuda-pemudi

desa

pertanian
mengakses

aquaponik
dana

dari

Kemitraan melalui kegiatan revitalisasi ekonomi yang
sedang dijalankan BUMDes Amanah sekarang ini.
Begitu juga untuk KWT Bougenville, mendapatkan
bantuan dana dari kegiatan sekolah lapang dan
demplot pertanian dari Kemitraan.
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Upaya Fasilitator DPG dan kelompok-kelompok
tersebut berbuah manis. Hasil panen sayuran dapat
memenuhi kebutuhan anggota kelompok. Juga,
dapat dijual ke masyarakat di Desa Sungai Terap
dengan harga yang lebih murah dibandingkan
dengan harga pasar dan tukang sayur keliling.
Keberhasilan kedua kelompok ini mendapatkan
apresiasi

dari

Pemerintahan

Desa.

Kegiatan-

kegiatan mereka akhirnya diakomodasi dalam
RPJMDes periode tahun 2019 – 2025. Dalam
rencana anggaran, dua kelompok ini nantinya akan
difasilitasi dalam pengadaan bioflok, pengadaan
bibit ikan, pengadaan demplot pertanian, serta
pelatihan budidaya pertanian dan perikanan. Tidak
hanya itu, pada tahun 2020 pemerintahan desa
juga menganggarkan dana melalui APBDes untuk
demplot pertanian ramah lingkungan dengan sistem
PLTB.
Sistem PLTB juga dilakukan KMPG Rumpun Mas
yang belokasi di Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Fasdes
Abdi Madian berhasil meningkatkan motivasi KMPG
Rumpun Mas dalam mengelola PLTB dan budidaya
lengkuas. Abdi Madian mengusulkan budidaya
lengkuas karena melihat belum ada tanaman sela
di antara tanaman utama, seperti pinang, kopi, dan
sawit.
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Hasil tanam lengkuas digunakan untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi rumah tangga dan juga dijual.
Rupanya, kerja-kerja menekuni budidaya lengkuas
yang dilakukan oleh Fasdes dan KMPG Rumpun
Mas ini mendapat sambutan baik dari masyarakat
maupun Pemerintah Desa Teluk Kulbi. Melalui
Musdes RKPDes, Pemerintah Desa menganggarkan
Rp20.000.000,- dalam APBDes untuk kegiatan
dempot budidaya lengkuas. Rencananya, tanaman
lengkuas menjadi salah satu produk unggulan Desa
Teluk Kulbi.
Aplikasi PLTB juga dilakukan pada desa-desa binaan
baru pada program DPG. Salah satunya, Desa Lagan
Tengah, Jambi. Di desa ini, Fasdes Azwan Effendy
Lubis yang bertugas sejak Februari 2020 bertemu
dengan satu tokoh masyarakat yang giat bertani,
yaitu Jemadi. Hasil diskusi mengenai pertanian
berkelanjutan di desa

melahirkan kelompok tani

swadaya yang mengaplikasikan sistem PLTB dengan
komoditas tanaman cabe rawit yang ditanam di
antara tanaman jeruk manis. Kelompok ini berhasil
menanam 4.000 batang cabe rawit pada bulan Mei
2020.
Hingga saat ini pertumbuhan cabe rawit dan jeruk
manis terlihat sehat berkat perawatan yang baik dari
kelompok tani. Mereka memupuk tanaman-tanaman
ini dengan pupuk organik dari kotoran kambing
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dan mengatasi hama dengan pestisida nabati yang
dibuat dari campuran gadung, tembakau, brotowali,
dan daun sirih.
Seperti Azwan Effendy Lubis dan kelompok tani di
Desa Lagan Tengah, Fasdes Desmiyanto bersama
Pokmas di Desa Bukit Batu juga menggunakan
pupuk organik dalam mengelola PLTB. Hanya
saja, bahan bakunya berbeda. Di Desa Bukit Batu,
Pokmas memanfaatkan sisa-sisa hasil panen berupa
jerami sebagai bahan baku pupuk organik. Mereka
mengklaim, pupuk organik ini mampu menjaga
kelembaban tanah pada saat musim kemarau
datang.
Di tempat lain, Fasdes -Desi yang bertugas di Desa
Pelita Jaya, Kalimantan Barat, berhasil meracik
pestisida alami untuk mengatasi hama ulat yang
menyerang daun cabai di kebun Marsudi, salah satu
warga yang masih bertani. Dengan latar belakang
sebagai sarjana pertanian sangat membantunya
saat membuat pestisida dari bahan tembakau dan
daun papaya yang direndam air.
Marsudi adalah salah satu dari dua petani terakhir di
Desa Pelita Jaya. Petani lainnya, bernama Parsono.
Para petani lain di desa itu sudah “menggantung
cangkul”. Alasan mereka ada dua, yaitu: Pertama,
lahan pertanian di kawasan gambut hanya subur jika
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dibakar. Kedua, terlalu banyak hama pengganggu.
Akibatnya, kebutuhan sayur penduduk Desa Pelita
Jaya bergantung pada Marsudi dan Parsono, juga
sayuran dari luar desa.
Kelangkaan sayuran di desa tersebut membuat
fasilitator Desa Pelita Jaya berinisiatif mengajak
kelompok PKK Mandiri Sejahtera yang beranggotakan sekitar 20 perempuan untuk menanam sayur
mayur. Mereka mendapatkan pelatihan dari dua
petani terakhir, Marsudi dan Parsono. Sekarang,
kelompok PKK tersebut mengelola lahan desa
seluas 250 m2 untuk ditanami sayur-sayuran,
seperti kacang panjang, kacang tanah, tomat, timun,
bayam, dan cabe. Modal awal berasal dari hasil
swadaya anggota PKK bersama Fasdes. Keseriusan
dan ketekunan kelompok PKK bertanam sayur ini
mendapat apresiasi dari Kemitraan yang memberi
bantuan modal sebesar Rp9.550.000,Peningkatan kegiatan pertanian di Desa Pelita
Jaya membutuhkan pasokan pupuk organik dan
pestisida nabati yang besar. Untuk memenuhi
kebutuhan

tersebut,

Pemerintah

Desa

dan

Kemitraan menyelenggarakan pelatihan pembuatan
pupuk organik dan cairan pengendali hama. Peserta
pelatihan terdiri dari kelompok PKK, Marsudi, dan
KMPG yang berencana mengelola lahan tidak
produktif (lahan tidur) desa untuk menanam jagung
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dan kedelai. Pemanfaatan lahan tidur ini juga
bertujuan untuk menghindarkan lahan desa dari
kebakaran pada musim kering. Karena, salah satu
awal mula titik api kerap terjadi di lahan tidur.
Mujianto, Fasdes Simpang Heran, Sumatera Selatan,
juga memasukkan agenda pembuatan pupuk
kompos ke dalam kegiatannya bersama masyarakat
setempat. Namun, kegiatan tersebut hanya satu
dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan guna
mengurangi aktivitas pembukaan lahan dengan cara
pembakaran dan penebangan secara liar sehingga
mengakibatkan rusaknya ekosistem gambut dan
hutan yang ada di desa.
Untuk mengurangi dampak kerusakan rawa,
ekosistem gambut, dan hutan desa yang lebih
luas, Mujianto bersama kader pemuda tani
menginisiasi pembentukan Pokmas Karya Tani
dan mengakomodir Kelompok Tani Wanita (KTW)
untuk terlibat aktif dalam menjaga dan merawat
kelestarian alam, khususnya ekosistem gambut.
Pokmas Karya Tani diisi oleh kader-kader pilihan
yang mampu menggerakan masyarakat untuk
melakukan kegiatan produktif di desa. Mujianto
juga berupaya mengedukasi kader pemuda untuk
membuat persemaian bibit tanaman buah dan
kayu secara mandiri dengan teknik perbanyakan
generatif dan vegetatif.2
2

Teknik generatif adalah memperbanyak tanaman melalui biji, sedangkan teknik vegetatif
adalah memperbanyak bibit tanaman dengan teknik stek, okulasi, cangkok dan sambung
pucuk (graffting).
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Akan tetapi, Mujianto masih merasa belum maksimal
ketika mengupayakan pencegahan kebakaran lahan
di tingkat kelompok-kelompok masyarakat. Untuk
memastikan upaya pengendalian eksploitasi alam,
pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan gambut
di desa, Mujianto kemudian mendorong Pemerintah
Desa Simpang Heran menyelenggarakan Musdes
guna

merumuskan

dan

menerbitkan

regulasi

tentang perlindungan ekosistem gambut (Perdes
PPEG). Perdes ini mencakup peraturan tentang
PLTB untuk pengembangan model pertanian alami
yang berkelanjutan.
Di samping itu, ia juga menginisiasi kerja sama dengan
pihak perusahaan melalui program Desa Mandiri
Peduli Api (DMPA), melakukan integrasi program
pendampingan terkait pemberdayaan masyarakat
untuk

revitalisasi

ekonomi,

dan

perlindungan

ekosistem gambut dengan menerapkan model
pertanian alami yang ramah lingkungan.
Dari sekian banyak studi kasus yang telah dipaparkan
di atas terbaca, praktik budidaya pertanian organik
tampak menjadi hal baru bagi banyak kelompok
masyarakat di desa-desa gambut. Padahal, praktik
ini sebenarnya cara lama yang sudah dilakukan sejak
dulu. Rupanya, gempuran pupuk kimia dan pestisida
sintetik selama lebih dari tiga dekade terakhir
telah mengubah cara bertani. Masyarakat terlanjur
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menyukai pupuk kimia instan. Konsekuensinya,
mereka rela membayar mahal ongkos produksi
tanaman sayur. Selain, tentu saja, penggunaan pupuk
dan pestisida kimia instan tersebut merusak tanah,
mencemari air, serta membunuh banyak musuh
alami seperti laba-laba dan jenis serangga lainnya,
juga mikro-organisme yang sangat dibutuhkan
dalam proses bertani.
Dalam persepsi banyak petani, penerapan PLTB
dengan pelengkap pupuk organik tidak mampu
mengobati tanah yang cenderung rusak oleh
penimbunan pupuk kimia. Persepsi ini menjadi
tantangan bagi Faskes saat memperkenalkan
penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati.
Para

Faskes

harus

meningkatkan

kapasitas

kelompok-kelompok tani atau Pokmas terkait teknik
budidaya yang selaras dengan alam. Sudah tentu,
dibarengi dengan bukti terjadinya peningkatan
pendapatan petani.
Selain menerapkan sistem PLTB yang dilengkapi
dengan penggunaan pupuk organik, upaya bertani
di lahan gambut juga bisa dilakukan melalui skema
revegetasi atau penanaman kembali menggunakan
tanaman adaptif. Kegiatan seperti ini dilakukan
masyarakat di Desa Kuala Sungai Jeruju, Sumatera
Selatan. Di sana, kelompok masyarakat bernama
Cipta Tani Mandiri melakukan revegetasi lahan
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gambut bersama warga desa yang difasilitasi oleh
Mudjianto dan Friza Lindawani, dua orang Fasdes
setempat.
Sebagai langkah awal, Mudjianto mengajukan
proposal pengajuan bibit pada bulan Februari 2020
ke Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Hutan Lindung (BPDASHL) Musi, Sumatera Selatan.
Selang tiga bulan setelahnya, Pokmas Cipta Tani
Mandiri mendapatkan 1000 bibit tanaman, yang
terdiri dari mangga, rambutan, nangka, sirsak, jambu
biji, jambu air, belimbing, petai, dan kelengkeng.
Tepat pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, Pokmas
melakukan penanaman bibit-bibit produktif tersebut
di jalur pertanian Dusun 4, Desa Kuala Sungai Jeruju.
Revegetasi yang dilakukan tentu disesuaikan dengan
keunikan dari ekosistem lahan dan hutan rawa
gambut yang ada di desa. Dalam pelaksanaannya
di lapangan, revegetasi menggunakan teknik yang
disesuaikan dengan kondisi lahan gambut, yakni
sistem surjan dan paludikultur. Di Desa Rantau
Lurus, Sumatera Selatan, Pokmas Paguyuban Tunas
Harapan menanam tanaman keras, seperti akasia,
mahoni, dan mangga di lahan gambut milik desa
yang tak terurus. Penanaman pohon dimaksudkan
untuk revegetasi lahan gambut. Pohon akan
menjadi tempat hidup hewan dan kayunya dapat
dimanfaatkan untuk pembangunan oleh masyarakat
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dengan

memperhatikan

kelestarian

ekosistem

gambut di desa.
Selain menggunakan skema revegetasi, pemanfaatan lahan tidur juga dilakukan dengan membentuk
Perhutanan Sosial Hutan Desa (PSHD). Contohnya
bisa dilihat

di Desa Paduran Mulya, Kecamatan

Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi
Kalimantan Tengah. Desa ini penyangga Taman
Nasional Sebangau (TNS). Lahan gambut yang
membatasi desa dengan TNS ditumbuhi semak
belukar yang rentan terbakar. Oleh karenanya,
pemerintah dan warga desa, difasilitasi Fasdes
Sofyan Adiaksa, sepakat mengajukan kawasan
hutan seluas 984 ha itu menjadi areal Perhutanan
Sosial (PS) dengan model pengelolaan Hutan Desa
ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK).
Prosesnya tidak mudah. Sofyan perlu mensosialisasikan rencana pengajuan PS tersebut kepada
warga yang

selama

ini

telah

memanfaatkan

sebagian lahan tersebut. Selain itu, Sofyan terlibat
dalam proses identifikasi titik koordinat batas hutan
desa dengan menyusuri semak belukar sejauh 17
kilometer hingga kawasan hutan yang ditumbuhi
pohon kayu berukuran raksasa. Dulunya, pohonpohon besar bersebelahan dengan desa. Namun,
seiring

maraknya

pembalakan
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semakin berkurang hingga jarak desa dan TNS kini
terpaut sekitar 20 kilometer.
Setelah syarat perizinan terpenuhi dan diajukan
ke pemerintah, Sofyan melakukan penguatan
kelembagaan. Pada bulan September 2018, Pemerintah Desa Paduran Mulya menyelenggarakan
Musdes pembentukan Lembaga Pengelola Hutan
Desa (LPHD) serta sosialisasi kepada masyarakat.
LPHD diketuai Edy Carmedy yang juga Ketua Badan
BPD. Nantinya, hutan desa ini akan dijadikan sebagai
tempat

pemancingan,

serta

budidaya

pohon

sengon. Juga, budidaya pete yang memiliki prospek
pasar bagus dan produktif, yakni panen tiga kali
dalam setahun.
LPHD belum dianggap cukup memadai untuk
menghentikan dan mencegah kebakaran yang
masih terjadi di areal “calon” Hutan Desa seperti
yang terjadi pada tahun 2018 itu. Pemerintah Desa
dan warga, difasilitasi oleh Fasdes, membentuk
kelompok Masyarakat Peduli Tabat (MPT) Wana
Jaya. Tugasnya, membuat dan memelihara sekat
kanal yang terletak bersebelahan dengan hutan
desa tersebut. Dengan skema perhutanan sosial
model ini, masyarakat menggantungkan harapan
bebas dari kebakaran musiman.
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Dengan skema perhutanan sosial model
pengelolaan

Hutan

menggantungkan

Desa,

harapan

masyarakat
bebas

dari

kebakaran musiman.

Dari keseluruhan cerita di atas kita bisa melihat,
pemberdayaan
kegiatan

masyarakat

PPEG

yang

melalui

kegiatan-

diintegrasikan

dalam

perencanaan pembangunan desa, tidak selalu
bicara tentang pencegahan dan pengurangan
risiko kebakaran hutan dan lahan gambut. Namun,
pada akhirnya, membuka lapangan kerja baru
dan meningkatkan perekonomian masyarakat di
desa-desa gambut. Peningkatan perekonomian
ini

terutama

berkaitan

dengan

keberdayaan

masyarakat dalam memanfaatkan lahan gambut
lewat sistem pertanian yang ramah gambut. Mereka
berdaya sehingga mampu mengatasi tantangantantangan bertani di lahan gambut, seperti kondisi
tanah yang asam, air yang asin, hama tanaman
yang mengganggu, sarana produksi yang kurang
memadai, hingga biaya operasional yang tinggi.
3. Perempuan Bergerak Menjaga Gambut
Pulau Hijau bagi masyarakat Desa Sungai Namang,
Kalimantan Selatan, sangatlah penting. Secara turun
temurun, mereka telah memanfaatkan gambut
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untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, baik bagi
para pencari ikan, mereka yang bercocok tanam,
pengrajin purun, serta sebagai pengolah makanan
bernama kue talipuk (teratai). Namun, bencana
kebakaran hutan dan lahan membuat Pulau Hijau
mulai kehilangan fungsinya.
Di desa ini, sejak September 2018, Yeni sebagai
seorang Fasdes yang juga berasal dari Kalimantan
Selatan, mengupayakan pendampingan program
restorasi gambut yang melibatkan banyak pihak,
termasuk

kelompok

pemetaannya,

perempuan.

persoalan

Dari

mendasar

hasil

kelompok

perempuan di Desa Sungai Namang adalah tanaman
purun dan teratai tidak lagi tumbuh pasca kebakaran
lahan gambut tahun 2015. Kebakaran yang melanda
desa membuat para pengrajin kini membutuhkan
modal tambahan untuk membeli bahan baku purun
maupun teratai.
Setelah memutar otak mencari cara terbaik, Yeni
bersama

kelompok

pengrajin

purun

akhirnya

berhasil menginisiasi skema arisan sebagai solusi
penyediaan modal tambahan. Mekanismenya, setiap
minggu masing-masing anggota kelompok yang
berjumlah 19 orang tersebut menyisihkan Rp10.000,dari hasil penjualan tikar purun di pasar kecamatan.
Dalam satu bulan, mereka dapat mengumpulkan
uang sebanyak Rp760.000,- Kemudian, setiap akhir
bulan arisan dikocok sebanyak dua kali. Dua nama
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anggota kelompok yang keluar akan mendapatkan
uang sejumlah Rp380.000,- sebagai tambahan
modal membeli purun sehingga dapat memproduksi
kerajinan lebih banyak. Tidak hanya itu, Yeni juga
berhasil meyakinkan anggota kelompok untuk mulai
menanam jenis purun yang selama ini digunakan
untuk menganyam. Hal ini dilakukan untuk memutus
rantai ketergantungan terhadap purun dari luar,
karena mayoritas wilayah desa merupakan lahan
gambut yang menjadi tempat hidup purun.

Yeni,

Fasdes

desa

Kalimantan

Selatan

meyakinkan

anggota

Sungai

Namang,

juga

berhasil

kelompok

untuk

mulai menanam jenis purun yang selama ini
digunakan untuk menganyam.

Kegigihan Yeni dan kelompok perempuan desa
mendapatkan pengakuan oleh masyarakat dalam musyawarah desa. Hasilnya, suara mereka
diakomodir dalam APBDes Perubahan tahun 2019,
yang mencantumkan penyertaan modal usaha
sebesar Rp6.000.000,- untuk kelompok pengrajin
purun dan Rp4.000.000,- untuk kelompok pembuat
kue talipuk melalui BUMDes Sungai Namang.
Peningkatan kapasitas kelompok perempuan juga
menjadi salah satu fokus program Iwan Hermawan,
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seorang Fasdes di Desa Pulantani, Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Ia menyasar
kelompok perempuan pengrajin anyaman purun
untuk dilibatkan dalam program restorasi gambut.
Di desa ini, para perempuan pengrajin memiliki
dua kendala utama dalam menekuni profesinya.
Pertama, rendahnya nilai jual produksi kerajinan.
Kedua, seperti halnya Desa Sungai Namang, lahan
purun desa seluas 87,11 ha juga rentan terbakar saat
musim kering datang.
Untuk meningkatkan pendapatan para pengrajin,
Iwan

berupaya

pengembangan

w w w. ke m i t raa n.or.i d

menyelenggarakan
keterampilan

78

pelatihan

pengrajin

purun.

PERUBAHAN TERJADI
DI MANA-MANA

Namun, proses penyelengaraan pelatihan ini jauh
dari kata mudah. Iwan harus berhadapan dengan
budaya lokal yang cenderung membatasi interaksi
perempuan dengan laki-laki, terutama yang bukan
warga desa. Ditambah, tradisi perempuan desa
yang hanya keluar saat beribadah ke mushala atau
hanya terbatas pada kegiatan keagamaan.
Tak putus akal, Iwan mengubah strategi. Kegiatan
dan pelatihan dilakukan di halaman rumah, di pinggir
jalan yang dilalui warga dan tokoh masyarakat
setiap mereka berangkat dan pulang dari mushala.
Kepada setiap warga yang lewat dan ingin tahu,
Iwan rajin menjelaskan apa saja yang sedang
dilakukan peserta pelatihan. Tidak hanya itu, untuk
menghindari dugaan negatif, Iwan juga mengajak
istrinya dan memindahkan sekolah anak semata
wayangnya ke Desa Pulantani.
Strategi

Iwan

berhasil.

Kegiatan

peningkatan

kapasitas perempuan pengrajin purun perlahan
mendapat dukungan. Pemerintah Desa Pulantani
bersedia

mengalokasikan

dana APBDes

2019

untuk pelatihan anyaman purun di kantor desa.
Hasilnya,

peserta

mampu

memproduksi

dan

memodifikasi kerajinan yang nilai jualnya meningkat.
Kini berdasarkan surat keputusan kepala desa,
terbentuklah

kepengurusan

Kelompok

Usaha

Bersama (KUBe) Kerajinan Purun Berkat Ilahi yang
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beranggotakan sekitar 20 pengrajin sebagai wadah
koordinasi dan strategi pemasaran produk.
Keterlibatan perempuan tingkat desa juga terjadi
di Desa Kuala Sungai Jeruju, Kabupaten Ogan
Komering Ilir, Sumatera Selatan yang menjadi lokasi
kerja Fasdes Friza Lindawani. Pada bulan Juni 2020,
ia telah memfasilitasi kelompok perempuan di desa
ini untuk melakukan inovasi olahan terasi menjadi
bon terasi (terasi tabur). Tidak butuh waktu lama
untuk produk ini mendapat sertifikat produksi P-IRT
dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Kegiatan pembuatan bon terasi merupakan salah
satu alternatif untuk meningkatkan nilai jual terasi,
karena bentuk baru dari produk ini melahirkan terasi
yang lebih praktis, tahan lama, mudah disimpan, dan
mudah dibawa ke mana-mana.
Jika Friza dan para perempuan di Desa Kuala
Sungai Jeruju berkreasi dengan terasi, maka di
Desa Simpang Tiga Abadi yang juga terletak di
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Fasdes Nasrul

Hadri berhasil memfasilitasi kelompok perempuan
dalam

pembuatan

produk

turunan

bandeng

presto. Langkah Nasrul diawali dari kejeliannya
dalam membaca potensi desa yang mayoritas
warganya petambak udang dan ikan bandeng.
Sayangnya, harga jual ikan bandeng sangat murah
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di pasaran pengepul. Ia kemudian mencari kader
perempuan di desa untuk diajak berkreasi dengan
produk olahan bandeng. Kelompok Masyarakat
(Pokmas) Bintang Ratu kemudian lahir sebagai
wadah bagi perempuan Desa Simpang Tiga Abadi
dalam merealisasikan harapan mereka untuk bisa
meningkatkan perekonomian.
Pokmas Bintang Ratu mengajak kaum perempuan
lainnya untuk menjadi mitra dalam pengolahan
bandeng

presto. Mereka juga mendorong para

perempuan berkreasi menciptakan varian dan
produk olahan lainnya, seperti abon bandeng dan
kerupuk tulang bandeng. Dalam proses pemasaran,
penjualan awal dilakukan dan difasilitasi Nasrul lewat
skema kerja sama dengan HUB Desa Pulu Beruang.
HUB

merupakan

wadah

yang

dibuat

untuk

mengakomodir pengembangan pemasaran produk
desa. Putri Rahayu yang bertugas sebagai Fasdes
Desa Pulu Beruang saat itu mengajak kaum muda
desa untuk turut serta mengembangkan desanya
melalui pemasaran produk dengan strategi yang
lebih adaptif dengan perkembangan zaman. HUB
yang lahir dari kerja sama kelompok-kelompok
masyarakat di Desa Pulu Beruang dan desa-desa
sekitarnya, kini menjadi penampung dan penyalur
produk-produk unggulan desa menuju jaringan
pasar, baik secara daring maupun tatap muka.
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Tidak hanya mementingkan produk unggulan
desanya, HUB Pulu Beruang juga hadir untuk
mengatasi kendala pemasaran yang terjadi di desadesa gambut sekitarnya. DPG menunjuk Desa Pulu
Beruang sebagai sentra penjualan produk unggulan
desa-desa peduli gambut dengan pertimbangan,
desa ini berada di darat dan dekat dengan layanan
kurir ekspedisi. Akhirnya, pokmas dari masingmasing desa sekitarnya kerap mengirimkan produk
desa mereka ke Desa Pulu Beruang.
Di Sumatera Selatan sendiri, HUB ditempatkan di dua
lokasi, yakni di Desa Pulu Beruang dan Palembang.
HUB Pulu Beruang menjadi penampung seluruh
produk unggulan desa (Prudes) yang berasal dari
10 DPG di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain
sebagai penampung, HUB juga menjadi penyalur
utama Prudes ke kecamatan, ibukota kabupaten,
dan menjadi aktor utama dalam bekerja sama
dengan mitra lokal. HUB Sumatera Selatan menjadi
penampung Prudes yang dikirimkan langsung
oleh HUB Pulu Beruang dan dua BUMDes DPG
yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin. Lokasi
HUB Sumatera Selatan yang berada di pusat kota
memudahkan akses perdagangan daring dan dapat
menjangkau pasar yang lebih luas.
Keberadaan HUB Pulu Beruang dan HUB Sumatera
Selatan bertujuan untuk menjadi penyalur produkproduk unggulan desa menuju pasar yang lebih luas
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dan berjejaring dengan berbagai mitra. HUB Sumatera
Selatan

berperan

utama

dalam

memberikan

pelayanan kepada HUB Pulu Beruang dan BUMDes
DPG terkait edukasi dalam hal penguatan kapasitas
kelembagaan, pengembangan produk, dan edukasiedukasi lainnya. Sebagai langkah strategis, HUB
Sumatera Selatan mengukuhkan diri membentuk
lembaga ekonomi koperasi agar dapat menciptakan
ekosistem perdagangan yang mandiri, adil, dan
mengutamakan asas kebersamaan.

HUB Sumatera Selatan mengukuhkan diri
membentuk lembaga ekonomi koperasi agar
dapat menciptakan ekosistem perdagangan
yang mandiri, adil, dan mengutamakan asas
kebersamaan.

Walau memiliki skema berbeda dalam proses
penjualan hasil panen, namun strategi yang dilakukan
Pokmas Paguyuban Lumbung Pangan di Desa
Rantau Lurus, Sumatera Selatan, juga bermuara
pada peningkatan perekonomian para anggotanya.
Pokmas ini diurus oleh 15 orang, delapan di
antaranya perempuan. Para perempuan ini memiliki
andil besar dalam pengelolaan pokmas, mulai dari
kegiatan perencanaan, penanaman, perawatan,
panen, hingga dan penjualan hasil panen.
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Dulu, Desa Rantau Lurus ini sempat menjadi salah satu
lumbung pangan di Sumatera Selatan. Kelimpahan
hasil panen yang didapat di masa-masa kejayaan
tersebut justru menjadi bumerang bagi warga desa
yang mayoritas menjadi petani. Para tengkulak yang
memiliki modal besar kerap menekan perekonomian
masyarakat. Mereka menjebak para petani melalui
sistem bayar panen. Cara ini sebenarnya mengikat
para petani untuk menjual hasilnya dengan harga
rendah. Maka, dengan adanya pengelolaan dalam
hal distribusi beras yang dikelola oleh masyarakat,
diharapkan mampu membantu masyarakat dalam
menjaga harga dan kualitas panen.
Permasalahan para petani di Desa Rantau Lurus
sekarang ini bukan lagi keberadaan para tengkulak,
melainkan kendala teknis bertani di lahan gambut,
seperti biaya produksi yang mahal, keterbatasan
sarana produksi, kondisi lingkungan sawah yang
kurang mendukung, hingga hama tanaman yang
mengganggu. Akhirnya, Agung Rahadi Hidayat
selaku Fasdes memfasilitasi para petani untuk mulai
menerapkan pertanian alami, “paludikultur”, dan
PLTB di lahan pertanian yang ada di desa.
Salah satu hasil dari pembenahan sistem pertanian ini
adalah “beras gambut” yang dalam penanamannya
memenuhi persyaratan berupa pengelolaan lahan
tidak dengan dibakar. Pokmas Paguyuban Lumbung
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Pangan

kemudian

berinisiatif

menggunakan

Bantuan Ekonomi Produktif (BEP) dari Kemitraan
Sumatera Selatan untuk membeli beras gambut
yang diproduksi anggota maupun masyarakat desa.
Pembelian beras oleh Pokmas dengan harga layak
memberikan stimulus anggota maupun petani untuk
melakukan budidaya pertanian padi yang ramah di
lahan gambut.
Semangat perempuan dalam upaya peningkatan
ekonomi juga hadir di KWT Kamboja, Desa Pematang
Raman, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro
Jambi, Jambi. Rendahnya perekonomian masyarakat
disinyalir merupakan dampak dari kebakaran hutan
yang terjadi tahun 2019. Kebakaran tersebut telah
menghilangkan mata pencaharian 25% masyarakat
Desa Pematang Raman. Yusrizal, Fasdes setempat,
mencatat kini sudah terdapat 30 orang ibu rumah
tangga yang tergabung dalam KWT Kamboja.
Para anggota KWT Kamboja bahu membahu
memanfaatkan

pekarangan

dengan

menanam

tanaman pangan untuk meningkatkan perekonomian
rumah tangga. Saat ini mereka telah memiliki satu
unit rumah bibit. Bibit-bibit dari rumah bibit tersebut
didistribusikan kepada anggota untuk ditanam di
lahan pekarangan rumah masing-masing. Selain
digunakan oleh anggota kelompok, bibit juga
dijual kepada pihak lain. Tidak hanya bibit, para
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perempuan ini juga tengah bersemangat membuat
demplot tanaman palawija, seperti kunyit, jahe,
kencur, sahang, hingga tanaman lain yang tidak jauh
berbeda rumpunnya.
Tidak hanya dalam urusan peningkatan ekonomi,
peran perempuan di tanah gambut juga terlihat
di bidang lain. Di Desa Perigi, Kabupaten Ogan
Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fasdes Kukuh
Prihandoko

menjadi

saksi

bahwa

perempuan

juga tidak kalah perkasa dalam upaya menangani
kebakaran hutan dan lahan di desa tersebut. Tangantangan perempuan perkasa ini milik Ramika, Sinta,
Rika, dan Marlin yang tergabung dalam kelompok
MPA Desa Perigi. Bersama anggota lain yang
didominasi oleh laki-laki, mereka ikut memadamkan
api dan ikut mencegah kebakaran lahan gambut di
tengah keterbatasan peralatan dan sumber daya
yang ada.
Untuk menunjang kerja MPA Desa Perigi agar
tetap berjalan dengan baik, Kukuh selaku Fasdes
mendorong kegiatan MPA dianggarkan dalam
APBDes

2020.

Gayung

bersambut,

anggaran

sebesar 30 juta rupiah akhirnya dialokasikan untuk
pembelian alat dan mesin kelompok MPA Desa
Perigi.
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Aksi para perempuan pemadam api ini juga
turut

menginspirasi

masyarakat

desa

lainnya

untuk tergerak ikut memadamkan nyala api yang
berpotensi membahayakan desa mereka. Rika,
salah satu perempuan anggota MPA, berharap
masyarakat tidak hanya ikut memadamkan api,
tetapi juga mencegah timbulnya percikan api.
Menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak
membakar hutan dan lahan adalah upaya preventif
yang menurutnya paling sederhana dalam menjaga
desa dari bahaya kebakaran hutan dan lahan. “Saya
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juga menanamkan prinsip ini (menjaga lingkungan)
pada anak-anak didik saya,” kata Rika yang juga
menjadi tenaga pendidik di Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) di Desa Perigi tersebut.
Pada akhirnya, keterlibatan perempuan dalam
upaya merawat gambut perlahan mulai muncul
ke permukaan dan gaungnya diakui oleh para
pemangku kepentingan. Suara, pikiran dan tenaga
mereka kini turut diperhitungkan dalam upaya
perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut,
minimal di tingkat desa. Namun, untuk sampai di titik
ini, jalan yang ditempuh tidaklah mudah.

“Menjaga kelestarian lingkungan
dengan tidak membakar hutan
dan lahan adalah upaya preventif
yang menurutnya paling sederhana
dalam menjaga desa dari bahaya
kebakaran hutan dan lahan”,
Rika, anggota MPA Desa
Provinsi Sumatera Selatan.
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BAGIAN III
TANTANGAN DAN
PEMBELAJARAN
Program Desa Peduli Gambut harus menanggung
beban khusus mengenai pergeseran pandangan
masyarakat dalam proses pengelolaan gambut. Pada
awalnya, keberadaan BRG dipahami masyarakat
sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi
kebakaran. Fungsi utama badan ini dianggap hanya
sebatas pencegahan kebakaran lahan dan hutan
pada kawasan ekosistem gambut. Sehingga ketika
program DPG mengawali kegiatan di desa, kesan
yang melekat di masyarakat adalah program DPG
yang diartikan sebagai

kegiatan pemasangan

sumur bor dan penambatan kanal-kanal sebagai
pelaksana restorasi untuk pencegahan kebakaran.
Padahal, apa yang dilakukan di lapangan tidaklah
hanya terbatas pada hal itu.

Desa-desa gambut tengah berada
di langkah awal dari sebuah perubahan.

Kini, peningkatan kapasitas dan pengetahuan dari
program DPG sedikit banyak menjawab pertanyaan
tentang nilai gambut sebenarnya dan seberapa
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pentingnya gambut tersebut bagi penghidupan
masyarakat yang tinggal dalam ekosistem gambut.
Peningkatan kapasitas dan pengetahuan para
pemangku kepentingan di tingkat tapak diharapkan
dapat

menularkan

pemahaman

mengenai

ekosistem gambut kepada masyarakat desa yang
hidup berdampingan dengan ekosistem gambut.
Dampak

nyata

perubahan

sudut

pandang

terhadap nilai gambut bisa terlihat dari tumbuhnya
kesadaran para pemangku kepentingan untuk mulai
memasukan muatan restorasi gambut ke dalam
perencanaan desa. Adanya peningkatan kapasitas
dan pengetahuan para pemangku kepentingan
ini merupakan salah satu pintu masuk strategis
dalam memperkuat pengetahuan dan memberikan
penyadaran kepada masyarakat. Muatan–muatan
restorasi yang dimasukan ke dalam perencanaan
desa merupakan wadah bagi desa untuk menjadikan
gambut sebagai kewenangan desanya, sehingga
gambut dan desa menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan.
Jika sebelumnya penanganan kebakaran hutan
dan lahan dibebankan kepada pendanaan dari
provinsi,

kabupaten,

ataupun

Tim

Restorasi

Gambut Daerah (TRGD), maka kini desa sudah
mulai menganggarkan untuk operasional kegiatan
pembasahan dari anggaran alokasi dana desa. Tidak
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hanya itu, dana desa pun sudah mulai dimanfaatkan
untuk mendanai pelatihan-pelatihan peningkatan
kapasitas masyarakat, baik untuk mitigasi bencana
maupun peningkatan dan penguatan kelembagaan
masyarakat. Bahkan seperti yang sudah dikisahkan,
banyak desa yang kini mulai mempraktikan dan
menganggarkan PLTB melalui APBDesa.
Kisah-kisah yang ditemukan oleh para Fasdes di
lapangan menunjukkan bahwa kini desa-desa
gambut tengah berada di langkah awal dari sebuah
perubahan. Saat ini memang masih menuju kata
keberhasilan. Namun, dengan dimuatnya isu-isu
pengelolaan gambut ke dalam perencanaan dan
penganggaran desa termasuk Peraturan Desa
tentang PPEG, memberikan sinyal bahwa kini desa
sudah memulai menjadikan ekosistem gambut
sebagai kewenangan desa dan bagian dari tata
kelola desa hari ini. Harapannya, intervensi DPG
menjadi habit baru bagi masyarakat desa yang
mulai sadar dan peduli pada ekosistem gambut
untuk membangun sebuah desa yang memiliki
pemahaman utuh dalam melestarikan ekosistem
gambut. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika
ke depannya nanti desa–desa yang sudah mulai
peduli ini akan menularkan pemahamannya kepada
desa-desa gambut yang ada di jangkauan terdekat
mereka.
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Temuan di banyak tempat menunjukkan jika
pemerintahan desa semakin rutin menyelenggarakan kegiatan FGD maupun Musdes
dalam setiap melakukan perencanaan dan
arah kebijakan desa.

Buah dari perjuangan para Fasdes sebagai ujung
tombak program DPG kini membawa angin segar bagi
upaya integrasi PPEG dalam sistem perencanaan
dan penganggaran desa. Temuan di banyak tempat
menunjukkan jika pemerintahan desa semakin rutin
menyelenggarakan kegiatan FGD maupun Musdes
dalam setiap melakukan perencanaan dan arah
kebijakan desa. Padahal sebelumya hal tersebut
jarang sekali dilakukan.
Melalui pelaksanaan Musdes, baik pemerintahan
desa maupun masyarakat saat ini mulai memahami
lebih jauh lagi bahwasanya forum tersebut bukanlah
sekedar

kumpulan

formalitas.

Selain

sebagai

bentuk transparansi dari pemerintahan desa dalam
menentukan keputusan maupun arah kebijakan
desa, Musdes kini juga dipahami sebagai wadah
bagi masyarakat untuk menyalurkan pendapat
serta memberikan usulan-usulan terkait kebutuhan
kelompok-kelompok yang ada di desa. Lebih dari
itu, bahkan masyarakat ikut mengambil keputusan
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tentang arah pembangunan desa mereka. Intensitas
penyelenggaraan Musdes yang meningkat juga
membuat aktor-aktor dan masyarakat di desa
lebih mahir dalam memahami alur dari kegiatan
perencanaan desa.
Kemahiran
dalam

pemerintah

merencanakan

dan

masyarakat

sebuah

kegiatan

desa
juga

mulai mengikuti perkembangan situasi. Di tengah
pandemi

covid-19 yang

melanda,

masyarakat

dipaksa beradaptasi dengan kondisi, terutama
dalam hal kegiatan fasilitasi dari Fasdes yang harus
dilakukan secara daring. Di Desa Siju, Sumatera
Selatan, Robbi selaku fasdes setempat mampu
mengatasi ketergantungan kelompok masyarakat
pada kegiatan pembelajaran secara tatap muka dan
jasa penyusunan proposal kegiatan.
Sebagai solusi, Robbi memberikan fasilitasi melalui
daring secara online menggunakan aplikasi zoom. Ia
mengakui jika proses ini tidak mudah. Selain harus
menggunakan internet, kelompok masyarakat juga
harus ekstra fokus pada materi yang diberikan. Walau
tantangan yang dihadapi lebih besar dibanding
proses tatap muka, Robbi tetap memaksimalkan
kemampuannya dalam memberikan pembelajaran
dan pemahaman terkait sistem penulisan proposal
kegiatan ekonomi di lahan gambut. Fasilitasi yang
diberikan Fasdes ini rupanya membuahkan hasil.
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Kelompok masyarakat konservasi hutan Desa
Siju mampu menuangkan apa yang didapat dari
pembelajaran melalui daring ke dalam bentuk
proposal kegiatan ekonomi serta telah diajukan
ke Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian
Kabupaten Banyuasin.
Ternyata hadirnya pandemi covid-19 juga
menunjukkan bagaimana kemandirian masyarakat dalam ketahanan pangan di desa-desa
peduli gambut patut diapresiasi.

Walau menjadi tantangan dalam proses fasilitasi
kegiatan desa, namun ternyata hadirnya pandemi
covid-19 juga menunjukkan bagaimana kemandirian
masyarakat dalam ketahanan pangan di desa-desa
peduli gambut patut diapresiasi. Seperti yang kita
tahu, saat pandemi mulai merebak, seruan untuk
menanam di pekarangan rumah menjadi masif
digaungkan. Berbagai webinar, tips hingga tutorial
dipublikasikan lewat media sosial untuk mendukung
kegiatan tanam-menanam tanaman pangan ini.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga
membuat seruan agar masyarakat memanfaatkan
pekaranagn

rumah

untuk

mencukupi

pangan

keluarga dan membeli produk lokal sebagai upaya
saling membantu dan juga bagian dari strategi
bertahan.
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Namun, di desa-desa peduli gambut, masyarakatnya
tidak kalang kabut. Kegiatan menanam di lahan yang
belum produktif sudah dilakukan jauh sebelum
covid-19 melanda. Mereka sudah berpengalaman.
Kesadaran untuk memenuhi kebutuhan pangan
secara mandiri sudah diupayakan sejak lama,
terutama bagi mereka yang terlibat aktif dalam
kelompok Kebun Pangan Mandiri (KPM) di DPG
yang tersebar di Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan
Pokmas pegiat KPM juga sempat memanen hasil
kebun saat awal terjadi pandemi. Lewat ketahanan
pangan yang sudah ada sejak lama, masyarakat tidak
dihantui kekurangan bahan pangan, bahkan seluruh
masyarakat desa pun ikut mendapat bagian hasil
panen. Perlu diingat bahwa kemandirian pangan
mesti menjalar. Desa-desa tetangga diharapkan
bisa menyerap ilmu dari desa-desa peduli gambut
yang telah menerapkan budidaya pertanian ramah
lingkungan, mulai dari PLTB hingga teknik budidaya
organik.
Inisiatif desa-desa berekosistem gambut dalam
upaya menetapkan peraturan desa mengenai PPEG
sangat perlu untuk diapresiasi. PPEG sudah menjadi
bagian dari Kewenangan Desa, yang memberi
ruang Desa untuk mengatur dan mengurus Gambut
untuk kesejahteraan warga. Keberanian pihak desa
dan masyarakat untuk memulai perubahan juga
harus didukung demi terciptanya suatu tatanan
sistem pengelolaan gambut yang lestari. Segala
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upaya yang disinergikan oleh mereka yang bekerja
di lapangan – mulai dari masyarakat, aparatur
desa, hingga fasdes—perlu lebih nyaring untuk
digaungkan. Tujuannya adalah agar cerita-cerita
keberhasilan dari lahan gambut bisa terus berjamur,
sehingga nanti, pertanyaan yang semula berbunyi,
“Bagaimana dengan upaya pencegahan kebakaran
hutan dan lahan gambut di musim kemarau tahun
ini atau tahun-tahun mendatang?” tidak lagi menjadi
yang sering terdengar ketika kita mendiskusikan
tentang lahan gambut di Indonesia.

Tantangan Mengintegrasikan PPEG dalam
Perencanaan Desa
Selain hal-hal yang telah dicapai seperti disebutkan
dalam tulisan di atas, ada beberapa tantangan
yang dihadapi saat mengintegrasikan PPEG dalam
perencanaan dan penganggaran desa. Tantangantantangan (dan solusi-solusinya) tersebut dapat
dilihat dari poin-poin di bawah ini:
Tenaga ahli terbatas
Pemerintah desa kerap kesulitan dalam menyusun
desain teknis dan RAB dalam RKPDes. Juga,
kesulitan mendapatkan tenaga ahli. Dibutuhkan
Fasdes yang memiliki kemampuan perencanaan
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teknis dan perencanaan keuangan desa. Selain
untuk membantu tim perencana, juga untuk
mentransformasi kemampuan tersebut pada tim
perencanaan

desa

sehingga

mereka

mampu

menangani manajemen keuangan desa.
Aneka regulasi membingungkan masyarakat
Keluarnya regulasi untuk desa seperti Permendagri
No.20 Tahun 2018, Permendes PDTT No.17 Tahun
2019, dan Permendes PDTT No.11 Tahun 2019 tidak
dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat.
Sehingga, menyebabkan kebingungan di tingkat
lapangan. Salah satunya karena sebagian kegiatan
di Permendes PDTT No. 11/2019 tidak konsisten
dan tidak tersedia dalam nomenklatur Kode
rekening (Permendagri No.20/2018). Fasdes harus
mampu menjelaskan mekanisme perencanaan,
penganggaran, dan posisi kewenangan desa,
serta membantu pemerintah desa, BPD, atau tim
perencana desa untuk memahami dan menerapkan
dalam pengelolaan pembangunan desa. Fasdes
dapat menggunakan metode “cocokologi” dengan
menyediakan

Lampiran

Kode

Rekening

yang

terdapat dalam Permendagri No.20/2018 dan daftar
kegiatan PPEG yang akan diintegrasikan, kemudian
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menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun
(Focus Group Discussion/FGD), dengan visualisasi
dalam bentuk kartu-kartu kegiatan dan Kode
Rekening. Cara ini akan meyakinkan pemerintah
desa atau tim perencana, bahwa ada Kode Rekening
yang cocok untuk kegiatan PPEG.
Tidak menunggu penetapan Pagu Indikatif
Pemerintah desa tidak harus menunggu penetapan
Pagu Indikatif dalam menyusun RKPDes, tetapi
dapat menggunakan peraturan bupati (Perbup)
pagu tahun berjalan yang masih berlaku. Menunggu
akan mengakibatkan semua menjadi terlambat dan
alur pembangunan dalam satu tahun menjadi kacau.

Inklusivitas sosial dan gender
Di banyak tempat, masih sulit mengajak masyarakat
untuk berpartisipasi penuh dalam perencanaan
desa, termasuk menjalankan proses yang inklusif
sosial dan

gender.

Fasdes

harus

melakukan

pendekatan khusus kepada masyarakat yang kurang
mendapatkan kesempatan selama ini. Fasdes
perlu mendorong mereka untuk membicarakan
kepentingan kelompok. Juga, menyiapkan kapasitas
mereka sebelum bergabung dalam kelompok
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dan proses yang lebih luas. Salah satu contohnya,
meningkatkan kepercayaan diri

dan kapasitas

perempuan dan warga miskin untuk berpartispasi
(hadir dan menambil keputusan). Yang juga tidak
kalah penting perlu dilakukan Fasdes, menciptakan
sebuah ruang musyawarah perencanaan desa yang
inklusif sosial dan gender.
Fasdes berperan penting
Proses pengintegrasian kegiatan PPEG dalam
perencanaan dan penganggaran desa sangat
membutuhkan peran Fasdes. Dari tulisan di atas
kita bisa melihat bagaimana peran Fasdes di keseluruhan proses perencanaan, penganggaran
hingga pendampingan pelaksanaan kegiatan.
Pada tahap persiapan, Fasdes berperan penting
dalam mengadvokasi sekaligus menyiapkan
pemerintah desa, BPD, dan tim perencana desa
tentang regulasi dan mekanisme perencanaan
desa. Di tahap perencanaan, Fasdes memfasilitasi
Pra-Musdes, Musdes, dan Musrenbangdes, serta
membantu menyiapkan RKPDes dan rancangan
APBDes yang selaras dengan Siskeudes, termasuk
di dalamnya dalam penyiapan Perdes. Sedangkan di
tahap pelaksanaan kegiatan, Fasdes mendampingi
kelompok-kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan. Dalam satu sisi,

w w w.kemitraan.or.id

99

DESA BERENCANA, GAMBUT TERJAGA
CERITA PERUBAHAN PENGINTEGRASIAN RESTORASI
GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DESA

kehadiran Fasdes tentu saja sangat membantu
pemerintahan desa. Namun, di sisi lain, ini dapat
menciptakan ketergantungan pada Fasdes. Untuk
mengatasi hal tersebut, penting bagi Fasdes untuk
meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, BPD,
tim perencana desa, dan warga/natural leader/
champion desa untuk benar-benar memahami
dan menguasai proses perencanaan desa, baik
secara teknis maupun non-teknis. Hal ini perlu
dilakukan agar proses dan mekanisme perencanaan
dan penganggaran di desa secara benar dapat
berkelanjutan, meskipun Fasdes sudah tidak lagi
mendampingi masyarakat.
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