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"Dan akhirnya, imajinasi kami 
berhenti pada sebuah harapan. 

Imajinasi kami yang sesungguhnya 
merupakan potret yang kami 

ambil dari perjalanan di desa-desa 
di Kabupaten Kapuas Hulu dan 

kampung-kampung di Kabupaten 
Berau, dapat menjadi bahan 

pembelajaran bersama. Pembelajaran 
bagi mereka-mereka yang menaruh 

harapan atas terbangunnya 
kemandirian dan keberlanjutan 

sumberdaya alam di tingkat lokal. 
Pembelajaran bagi mereka-mereka 

yang memiliki tugas dan peran 
memakmurkan masyarakat dengan 
sumberdaya lokal yang dimilikinya. 

Semoga....!"
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SAMBUTAN KEPALA BIRO PERENCANAAN, 
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN

P
uji Syukur kami panjatkan 
kehadirat Tuhan Yang Mahaesa. 
Atas berkat limpahan karunia-Nya, 

sehingga penulisan Buku Best Practices 

FORCLIME FC ini dapat diselesaikan.

Program FORCLIME FC merupakan 
kerja sama Pemerintah Republik 
Indonesia melalui Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) dan Pemerintah Republik 
Federal Jerman melalui Kementerian 
Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), 
dalam rangka pengurangan emisi 
gas rumah kaca dari deforestasi dan 

degradasi hutan. Upaya pencapaian tujuan kerja sama ini adalah melalui 
praktik pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
pedesaan guna meminimalisir ganggunan hutan.

Intervensi FORCLIME FC dilaksanakan pada wilayah Demonstration 
Activities (DA), yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), 
Kabupaten Berau (Kalimantan Timur), dan Kabupaten Malinau (Kalimantan 
Utara), dengan sasaran subjek adalah masyarakat desa/kampung yang berada 
di lokasi DA dan wilayah penyangga. Desa yang terlibat dalam program 
FORCLIME FC berjumlah 78 desa. Program FORCLIME FC menggunakan 
prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) melalui proses partisipatif dalam 
membangun intervensi di tingkat Tapak. Dalam proses FPIC menjadi penting 
untuk mengetahui hak masyarakat desa untuk mengatakan “ya, dan bagaimana” 
atau “tidak” untuk pembangunan yang mempengaruhi sumber daya dan wilayah 
mereka.  
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Pada tahun 2018, kegiatan FORCLIME FC telah memasuki tahun ke delapan 
dari 10 tahun durasi program dan telah berada pada fase implementasi penuh. 
Sebagian masih berada pada tahap pelaksanaan (on going progress) dan sebagian 
lagi masih pada tingkat perencanaan sesuai dengan Plan of Operation yang telah 
ditetapkan. Berbagai progres telah dicapai dengan baik, diantaranya penurunan 
emisi di hampir seluruh area Demonstration Activity REDD+ program FORCLIME 
FC, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan pengelolaan hutan 
lestari di hampir seluruh desa binaan program FORCLIME FC. 

Program FORCLIME FC melakukan kegiatan Participatory Land Use 
Planning melalui dua pendekatan kegiatan, yaitu penyelesaian batas desa dan 
penatagunaan lahan secara partisipatif. Program FORCLIME FC telah melakukan 
penyelesaian batas di 17 desa di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan 
Barat, 22 desa di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan 6 desa di 
Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan penatagunaan lahan 
secara partisipatif telah dilakukan di 7 desa di Kabupaten Kapuas Hulu dan 23 
desa di Kabupaten Berau. Sampai dengan bulan Desember tahun 2018 program 
FORCLIME FC telah melakukan Penanaman di Kabupaten Kapuas Hulu sejumlah 
958.239 batang, 1.892.079 batang di Kabupaten Berau, dan 141.376 batang 
di Kabupaten Malinau. Program FORCLIME FC telah melakukan patroli hutan 
seluas 246.377,1 Ha di Kabupaten Kapuas Hulu, 636.470,51 Ha di Kabupaten 
Berau dan 98.136 Ha di Kabupaten Malinau. 

Selain itu program FORCLIME FC juga mendukung dalam penguatan 
Perhutanan Sosial melalui fasilitasi pengajuan skema Hutan Desa di 15 desa di 
Kabupaten Kapuas Hulu, Berau dan Malinau, membangun kelembagaan (LPHD), 
rencana pengelolaan jangka pendek (RKT), dan rencana pengelolaan jangka 
panjang Hutan Desa (RPHD). Telah diperoleh 10 SK Hutan Desa, 7 Hutan Desa 
di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dan 3 desa di Kabupaten 
Berau Provinsi Kalimantan Timur. Dukungan juga diberikan kepada beberapa 
KPH yang berada di area Demonstration Activity Program FORCLIME FC melalui 
penguatan Perhutanan Sosial, Participatory Land Use Planning, Patroli Hutan, 
Penanaman dan pemetaan potensi jasa lingkungan serta HHBK. 

Memperhatikan capaian yang telah diperoleh beserta peluang dan 
tantangannya, program FORCLIME FC menyadari pentingnya pendokumentasian 
pengalaman dan pembelajaran selama program berjalan ke dalam suatu buku, 
sebagai suatu bentuk diseminasi program. Oleh karena itu, program FORCLIME 
FC menginisiasi pendokumentasian ke dalam suatu Buku Best Practices FORCLIME 
FC melalui metode pengumpulan data berupa desk study, field visit, dan wawancara 
mendalam kepada para key informant. 

Buku ini ditulis atas pilihan pengalaman pelaksanaan program dalam aspek 
mekanisme dan intervensi program, kepastian ruang investasi, dan praktik 
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investasi kehutanan. Buku ini sekaligus memberikan landasan bagi para pihak yang 
berminat untuk mengelaborasi praktik-praktik terbaik dari program FORCLIME 
FC menjadi pengelolaan yang permanen.

Terimakasih kami ucapkan kepada Tim FORCI Development, Fakultas 
Kehutanan IPB serta para pihak yang telah membantu proses penulisan dan 
penyusunan buku ini, sehingga buku ini dapat diterbitkan. Besar harapan agar 
Buku Best Practices FORCLIME FC ini bisa menjadi referensi, lesson learned, dan 
instrumen penyadartahuan terkait upaya-upaya perbaikan pengelolaan hutan 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi koreksi diri pada 
internal program FORCLIME FC. 

Semoga Buku Best Practices FORCLIME FC ini bermanfaat.

Jakarta, Januari 2019

Kepala Biro Perencanaan Kementerian LHK selaku PEA FORCLIME FC,

Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si.

NIP. 19690522 199303 2 002
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KATA PENGANTAR

I
nvetasi kegiatan program FORCLIME 
FC yang diinisasi sejak 2010 di 
Kabupaten Kapuas Hulu dan Berau 

menghasilkan berbagai pembelajaran 
yang dapat dipetik bersama. Bukan 
hanya keberhasilan semata, namun 
kendala, tantangan dan berbagai 
permasalahan pun bisa menjadi 
catatan pembelajaran bagi para pihak 
yang sedang maupun akan melakukan 
kegiatan sebagaimana yang dilakukan 
oleh program FORCLIME FC, yakni 
membangun ekonomi lokal dalam upaya 
penurunan emisi karbon. Hipotesis 
sederhana yang diemban bahwa ketika 

masyarakat berdaya, maka sumberdaya alam-nya pun akan terjaga. Berbagai 
intervensi diwujudkan melalui bantuan langsung tunai, pemberian modal usaha, 
serta investasi melalui peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan 
kepada kelompok sasaran. Intervensi tersebut secara langsung maupun tidak 
langsung telah memberikan kepastian investasi dalam pengelolaan sumberdaya 
alam baik kepastian ruang investasi, kepastian hak atas sumberdaya, serta 
kepastian akan hadirnya intensitas kelola pada level tapak. Pendekatan kunci 
yang dipilih program adalah dengan menempatkan keberpihakan program 
terhadap orang lokal. Program FORCLIME FC dalam investasi kegiatan yang 
dipilih turut mengupayakan kepastian ruang investasi dalam mengembangkan 
ekonomi lokal.

Pengelolaan sumberdaya alam apapun bentuk pengelolaannya harus kita 
letakkan kembali pada mandat konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945 
pasal 33 bahwa tujuan akhirnya adalah untuk pencapaian sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, inisiasi-inisisasi luar biasa yang dilakukan 
oleh program ini setidaknya harus dapat dimaknai sebagai upaya dalam rangka 
pencapaian kemakmuran rakyat dalam konteks pemanfaatan sumberdaya 
alam yang dalam hal ini adalah sumberdaya hutan. Tidak hanya berhenti di 
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Kabupaten Kapuas Hulu dan Berau, namun sekiranya upaya yang sama dapat 
dikembangkan di tempat lain dalam wilayah NKRI, maka peluang keberhasilan 
program akan lebih besar. Dengan demikian, slogan “Rakyat Sejahtera, Hutan 
Lestari”, bukan hanya dijadikan jargon yang seolah-olah pro-rakyat, dan dituliskan 
pada dinding-dinding ataupun poster agar enak dibaca, tapi mampu diwujudkan 
bersama di tingkat tapak/lapangan dalam sekala yang signifikan, agar keberadaan 
hutan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa mampu mensejahterakan rakyat 
Indonesia sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar.

Atas diselesaikannya buku ini, kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
menyampaikan terimakasih kepada penulis dan penyusun buku ini, serta para 
pihak yang telah membantu pelaksanaan penulisan buku ini, sehingga buku ini 
dapat diterbitkan. Khususnya kepada KfW dan program FORCLIME FC, kami 
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kepercayaannya 
kepada Tim Fakultas Kehutanan IPB dalam melakukan berbagai kajian dan 
penelaahan ilmiah. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Bogor, Januari 2019
      Dekan Fakultas Kehutanan IPB

       

Dr. Rinekso Soekmadi
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C
uaca syahdu bulan Desember 
menyapa kami setibanya di kota 
Putussibau, ibukota Kabupaten 

Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan 
Barat, sambil ditemani gelayut awan 
mendung yang siap memuntahkan 
isinya. Memang ini adalah musim hujan 
dalam arti sebenarnya, yaitu hujan 
tanpa henti setiap hari. Sambil menapaki 
landasan pacu Bandara Pangsuma kami 
bersiap untuk memenuhi perjalanan 
kali ini yang akan mengantarkan 
kami untuk mengunjungi desa-desa 
yang merupakan kelompok sasaran 
program FORCLIME FC. Pada waktu 
yang hampir bersamaan, di bagian lain 
Pulau Kalimantan, beberapa rekan 
kami lainnya disapa oleh ramahnya 

kebudayaan Dayak Punan di Kabupaten 
Berau, Provinsi Kalimantan Timur yang 
telah bercampur dengan kebudayaan-
kebudayaan lainnya yang dibawa 
oleh para transmigran dari berbagai 
daerah. Hal yang dilakukan pun sama, 
yaitu mengunjungi desa-desa yang 
merupakan kelompok sasaran program 
FORCLIME FC.

Kami, tim yang terdiri dari 
sekumpulan anak muda yang tergabung 
ke dalam FORCI Development (FORCI 
Dev) – merupakan kelompok kerja di 
lingkup Fakultas Kehutanan IPB yang 
mengemban fungsi outreach inovasi 
ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang berkembang di perguruan 

PROLOG
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tinggi – bekerjasama dengan 
program FORCLIME FC dalam upaya 
mendokumentasikan pendekatan 
intervensi program FORCLIME FC 
sebagai media pembelajaran (lesson 
learned) bersama untuk mendorong 
pengelolaan sumberdaya hutan yang 
berpihak kepada pengembangan 
ekonomi lokal dan keberlanjutan 
sumberdaya alam, baik melalui inisiatif 
kegiatan oleh program maupun inisiatif 
masyarakat secara mandiri. 

Sebagai sebuah lesson learned, 

proses dokumentasi dilakukan oleh 
tim FORCI Dev untuk menangkap dan 
menyajikan cerita-cerita menarik dari 
investasi kegiatan program FORCLIME 
FC yang telah dilaksanakan di desa-
desa kelompok sasaran yang terletak 
di dalam Demonstration Activities (DA) 
maupun di dalam zona penyangganya. 

Cerita menarik disajikan oleh tim 
terkait dengan peran investasi kegiatan 
program FORCLIME FC terhadap 
upaya penurunan emisi karbon, sebagai 
sasaran utama program ini. Bukan 
hanya terkait keberhasilan, tetapi juga 
hambatan dan tantangan ke depan 
sebagai sebuah pembelajaran yang 
bisa diambil dari pelaksanaan investasi 
kegiatan yang telah berlangsung 
sejak tahun 2010 di dua kabupaten, 
yaitu Kabupaten Kapuas Hulu dan 
Kabupaten Berau. 

Dalam mendokumentasikan 
investasi kegiatan program FORCLIME 
FC, tim FORCI Dev menetapkan tema 
cerita yang dibagi ke dalam tiga bagian 
terpisah di buku ini, yaitu Pembangkitan 
Potensi Sumberdaya Masyarakat Desa, 
Kepastian Ruang Kelola Investasi 
Masyarakat Desa, dan Pengembangan 

Diskusi Antara Masyarakat Desa dengan DPMU Kapuas Hulu terkait Pelaksanaan 
Investasi Kegiatan Program FORCLIME FC

Credit Photo: DPMU Kapuas Hulu
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Ekonomi Lokal Masyarakat Desa. 
Ketiga topik tersebut menitikberatkan 
pada cerita pembangunan ekonomi 
lokal yang menjadi jawaban atas 
kerentanan dalam mencapai sasaran 
penurunan emisi. Kerentanan tersebut 
ditunjukkan dari potensi kehilangan 
emisi akibat dari kegiatan deforestasi 
dan degradasi hutan di dalam DA 
yang sangat mungkin dilakukan oleh 
masyarakat (untuk DA di Kabupaten 
Kapuas Hulu), dan masyarakat dan 
pemilik konsesi (untuk DA di Kabupaten 
Berau).

Cerita dimulai dengan ikhtisar 
program yang merangkum perjalanan 
program FORCLIME FC dengan 
segala dinamikanya, termasuk 
pengaruh pemberlakuan UU No. 
23 tahun 2014 terhadap struktur 
organisasi program. Cerita kemudian 
dilanjutkan dengan bagian pertama 
yang mana tim menyampaikan catatan 
pendekatan program FORCLIME 
FC dalam membangkitkan potensi 
sumberdaya masyarakat desa. Cerita 
dalam bagian ini menunjukkan ikhtisar 
program FORCLIME FC dengan 
segala dinamikanya yang terlihat 
dari ulasan mengenai sejarah singkat 
program, hubungan dengan KfW, 
sistem penganggaran on-on, serta 
inisiatif pelaksanaan program di 
tingkat tapak di desa. Terutama terkait 
dengan inisiatif pelaksanaan program, 
diceritakan secara menarik mengenai 
bagaimana program FORCLIME FC 
menempatkan kepercayaan terhadap 
orang dan kelembagaan lokal sebagai 
pelaksana investasi kegiatan, pemilihan 
orang lokal sebagai agen transformasi 

dan garda terdepan pengelola 
program di tingkat tapak di desa, 
mengapa desa sebagai dipilih sebagai 
wilayah tapak intervensi program, 
kelembagaan program di tingkat tapak, 
dan bagaimana membangun ruang 
partisipasi masyarakat desa agar 
bersedia menjadi bagian dari program 
secara sukarela. Cerita menarik lainnya 
dalam bagian ini adalah upaya program 
FORCLIME FC dalam memfungsikan 
modal sosial di tingkat tapak. Hal ini 
menjadi ulasan tersendiri mengingat 
seluruh investasi dilaksanakan oleh 
masyarakat dalam kelembagaan di 
tingkat desa yang tidak bisa berjalan 
secara optimal apabila tidak terbentuk 
modal sosial yang memadai.

Pada bagian kedua tim menceritakan 
upaya program FORCLIME FC untuk 
memastikan ruang kelola investasi 
masyarakat desa, sebagai sebuah 
best practices. Hal yang menarik dari 
cerita ini adalah upaya program 
FORCLIME FC bersama dengan para 
pihak, secara partisipatif, yang sangat 
giat melaksanakan berbagai investasi 
kegiatan dalam kerangka kepastian 
ruang kelola. Berbagai investasi 
kegiatan tersebut adalah pemetaan 
partisipatif batas wilayah desa dan 
perencanaan tata guna lahan secara 
partisipatif atau Participatory Land 
Use Planning (PLUP). Hal yang menarik 
dari kedua investasi kegiatan tersebut 
adalah upaya program FORCLIME FC 
untuk memastikan legalitas desa-desa 
kelompok sasaran, menyelesaikan 
konflik para pihak atas batas desa, dan 
mengefisienkan pelaksanaan investasi 
kegiatan lainnya. Wajar saja, sejatinya 
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investasi merupakan penyertaan 
modal untuk mengembangkan suatu 
usaha agar memperoleh manfaat, maka 
tidak ada usaha yang bisa dijalankan 
jika lokasi usahanya tidak pasti. Hal 
menarik lainnya adalah terkait dengan 
inisiasi pengelolaan hutan desa. 
Dalam konteks ini, tim menceritakan 
mengapa skema pengelolaan hutan 
desa yang dipilih oleh masyarakat 
desa kelompok sasaran program 
FORCLIME FC dari berbagai bentuk 

pehutanan sosial lainnya, seperti hutan 
adat, HKm, HTR, ataupun lainnya. 
Selain itu tim juga menceritakan 
bahwa hutan desa merupakan upaya 

kompromi atas yurisdiksi wilayah desa 
dengan “kawasan hutan”, upaya untuk 
memastikan akses terhadap “kawasan 
hutan”, serta berbagai hambatan dan 
tantangan di masa yang akan datang.

Sebagaimana disebutkan 
sebelumnya bahwa seluruh 
bagian dalam buku lesson learned 
ini menitikberatkan pada cerita 
pembangunan ekonomi lokal guna 
mendukung keberlanjutan pengelolaan 
sumberdaya alam, dalam bentuk 
pencapaian penurunan emisi karbon. 
Untuk itu tim menceritakan tentang 
bentuk investasi kegiatan di desa-desa 
kelompok sasaran di kedua kabupaten 
Kapuas Hulu dan Berau yang 
menghadirkan aliran manfaat paling 
optimal bagi masyarakat desa. Hal ini 
ditunjukkan melalui geliat ekonomi 
yang saat ini terjadi di desa sebagai 
dampak stimulan investasi kegiatan 
program FORCLIME FC, pengetahuan 
dan pengalaman apa yang berkembang 
di antara para pelaksana program, dan 
konteks dana bergulir yang menjamin 
kemandirian kelompok sasaran dalam 
melaksanakan investasi kegiatan 
setelah program FORCLIME FC 
berakhir. Dari cerita tersebut muncul 
pernyataan menarik bahwa apabila 
masyarakat sejahtera, hutan sudah 
pasti lestari.

Selamat membaca!!!           

     

          Tim Redaksi FORCI Development

“Ketiga topik dalam 
buku lesson learned 

menitikberatkan pada cerita 
pembangunan ekonomi lokal 
yang menjadi jawaban atas 

kerentanan dalam mencapai 
sasaran penurunan emisi. 
Kerentanan ditunjukkan 

melalui potensi kehilangan 
emisi akibat dari kegiatan 
deforestasi dan degradasi 
hutan di dalam DA yang 

sangat mungkin dilakukan 
oleh masyarakat (untuk 

DA di Kabupaten Kapuas 
Hulu), dan masyarakat dan 

pemilik konsesi (untuk DA di 
Kabupaten Berau)”
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H
ari pertama di Kapuas Hulu dan 
Berau. Tim FORCI Dev terbagi 
ke dalam dua kelompok dalam 

proses pendokumentasian investasi 
kegiatan program FORCLIME FC untuk 
mengamati dan mencatat pembelajaran 
yang diperoleh di dua DPMU.

Tim Kapuas Hulu sedang dalam 
perjalanan menuju desa pertama, 
yaitu Desa Mensiau, sambil menikmati 
nyamannya perjalanan akibat jalan 
yang mulus sejak dari Kota Putussibau 
dengan menumpang kendaraan yang 
dipinjam dari DPMU Kapuas Hulu, 
tim berdiskusi beberapa hal yang 
diperoleh ketika proses persiapan 
beberapa minggu sebelumnya. Salah 
satu yang dibahas oleh tim adalah hasil 
diskusi dengan NPMU, tepat sebelum 
perjalanan ke Kabupaten Kapuas Hulu 
dan Kabupaten Berau, tentang apa itu 
program FORCLIME FC dan bagaimana 
cara program tersebut bekerja. 

Dari diskusi dengan NPMU 
tersebut diketahui bahwa program 
FORCLIME FC merupakan program 
kerjasama pemerintah Republik 
Indonesia dan Republik Federal 
Jerman dalam bidang kehutanan dan 
perubahan iklim. Inilah yang mendasari 
mengapa program tersebut dinamakan 
program FORCLIME, yaitu Forest and 
Climate Change Programme dengan 
fokus pada modul kerjasama keuangan 
(Financial Cooperation). Dalam hal 
operasional program, Pemerintah 

IKHTISAR PROGRAM

Potret Kampung Long Ayap,  lanskap pemukiman 
menyatu dengan sumberdaya hutan desa

Credit Photo: FORCI Development
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Republik Federal Jerman menunjuk 
KfW atau bank pembangunan jerman 
sebagai palaksana program, sedangkan 
pelaksana program pada pihak 
pemerintah Republik Indonesia adalah 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) yang selanjutnya 
menugaskan Biro Perencanaan KLHK 
sebagai agen pelaksana program 
(programme executing agency) dengan 
durasi program selama tujuh tahun 
(2010-2017) dan diperpanjang sampai 
dengan tahun 2020. Secara otomatis 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
program FORCLIME FC merupakan 
bagian tak terpisahkan dari kinerja Biro 
Perencanaan KLHK sebagai program 
hibah terencana yang dilaksanakan 
melalui mekanisme Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
kementerian dan lembaga di Indonesia. 

Dalam hal hubungan KfW dengan 
program FORCLIME FC diketahui 
bahwa KfW bertindak sebagai 
penyandang dana (donor) bagi hampir 
seluruh kegiatan yang direncanakan 
oleh program FORCLIME FC, 
sedangkan program FORCLIME FC 
sendiri berada pada posisi sebagai 
inisiator kegiatan dan pengelola 
program di tingkat tapak. Hanya saja, 
pada tahun-tahun awal durasi program, 
investasi kegiatan yang tecakup ke 
dalam program FORCLIME FC belum 
bisa dilaksanakan karena belum ada 
berbagai petunjuk teknis (juknis) 
dan petunjuk pelaksanaan (juklak) 
yang diperlukan bagi pengelolaan 
program hibah luar negeri seperti 
program FORCLIME FC ini. Hingga 
akhirnya seluruh juknis dan juklak 

selesai dibuat, program FORCLIME 
FC bisa dilaksanakan secara efektif 
dimulai sejak tahun 2013 dan secara 
operasional program FORCLIME 
FC bekerja berdasarkan sistem 
penganggaran on budget-on treasury 
(On-On). Untuk itu sejatinya program 
FORCLIME FC merupakan sistem 
pendukung kegiatan KLHK dan tidak 
bisa berjalan sendiri.

Dari diskusi tersebut, tim FORCI 
Dev juga mencatat untuk kedua 
Kabupaten Kapuas Hulu dan Berau 
diketahui wujud program FORCLIME 
FC pun sangat unik. Bahkan bisa disebut 
berbeda dengan program kerjasama 
antar negara ataupun program hibah 
terencana lainnya. Hal ini ditunjukkan 
dari struktur program FORCLIME 
FC yang sistematis yang terbangun 
dari tingkat pusat, kabupaten, hingga 
tingkat tapak di desa. Pada tingkat 
pusat tentu saja terdapat organisasi 
tingkat nasional di Biro Perencanaan 
KLHK yang disebut National Programme 
Management Unit (NPMU) dan dipimpin 
oleh seorang Programme Team Leader 
(PTL). Pada tingkat kabupaten terdapat 
organisasi pengelola program yang 
disebut dengan District Programme 
Management Unit (DPMU) dan dipimpin 
oleh seorang District Team Leader 

(DTL), sehingga terdapat 2 orang DTL 
untuk dua Kabupaten Kapuas Hulu 
dan Berau. Sedangkan di tingkat tapak, 
pengelolaan program FORCLIME 
FC dilakukan oleh para pendamping 
lapang (PL) dibantu oleh para fasilitator 
desa (FD). Walaupun begitu, sebelum 
diperoleh struktur organisasi yang 
demikian tersebut di atas, tim mencatat 
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dinamika pengelolaan program yang 
dipengaruhi oleh pemberlakuan UU 
No. 23 tahun 2014.

Dalam catatan tim FORCI 
Dev diketahui bahwa sebelum 
pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014, 
pengelolaan program FORCLIME FC 
pada desa-desa kelompok sasaran di 
Kabupaten Berau menjadi tanggung 
jawab KPHP Berau Barat UPT Dishut 
Kabupaten Berau, sedangkan di 
Kabupaten Kapuas Hulu menjadi 
tanggung jawab KPHP Kapuas Hulu 
UPT Dishut Kabupaten Kapuas Hulu. 
Pada situasi ini, kedua KPHP dari 
kedua kabupaten tersebut sekaligus 
bertindak sebagai koordinator teknis 
investasi pada desa-desa kelompok 
sasaran di masing-masing kabupaten 
yang termasuk ke dalam wilayah 
pengelolaannya. Sementara itu, 
Dishut Kabupaten Berau dan Dishut 
Kabupaten Kapuas Hulu bertindak 
sebagai pengelola investasi di tingkat 
kabupaten yang merupakan bagian 
tugas perbantuan dari Pemerintah 
Pusat cq. Kementerian Kehutanan 
(Kemenhut, saat ini Kementerian 
Lingkungan Hudip dan Kehutanan/
KLHK). Karena itu, proses sinkronisasi 
dan integrasi program FORCLIME 
FC terhadap perencanaan Dinas 
Kehutanan (Renstra dan Renja) dan 
KPH (RPH JP dan RKT) dilaksanakan 
dengan mengikuti hubungan tata 
kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) Kabupaten. Hanya saja dengan 
mekanisme tersebut pelaksanaan 
program FORCLIME FC tidak bisa 
berlangsung optimal karena ketika 
DPMU masih menjadi tanggung jawab 

Dinas Kehutanan Kabupaten, program 
FORCLIME FC dianggap sebagai 
kegiatan sampingan dan kurang 
diprioritaskan atas berbagai alasan.

Perubahan terjadi setelah 
pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 
yang mana kerangka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang 
kehutanan mengalami perubahan besar. 
Pokok substansi perubahan tersebut 
adalah penyelenggaraan urusan 
kehutanan dibagi antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Provinsi. 
Sementara itu, Daerah Kabupaten/
Kota tidak memiliki kewenangan dalam 
penyelenggaraan kehutanan, kecuali 
pada Taman Hutan Raya Kabupaten/
Kota. Hal ini berdampak terhadap 
perubahan struktur organisasi KPH 
dan pengelolaan program FORCLIME 
FC di tingkat kabupaten. Akibatnya, 
perangkat daerah di kabupaten yang 
membidangi urusan kehutanan (Dinas 
Kehutanan) dibubarkan, termasuk 
KPH yang saat itu diposisikan sebagai 
Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas 
Kehutanan Kabupaten. Dengan 
kewenangan urusan penyelenggaraan 
kehutanan berada di Provinsi, maka 
penyelenggaraan KPH menjadi 
tanggung jawab Dinas Kehutanan 
Provinsi. Karena itu, posisi KPHP 
Berau Barat UPT Dishut Kabupaten 
diganti oleh KPHP Berau Barat, 
sedangkan KPHP Kapuas Hulu UPT 
Dishut Kabupaten diganti oleh KPHL 
Kapuas Hulu Utara dan KPHP Kapuas 
Hulu Selatan. 

Sejalan dengan perubahan-
perubahan tersebut, pengelolaan 
program tidak dilaksanakan melalui 
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tugas perbantuan Dinas Kehutanan 
Provinsi, tetapi berdiri sendiri 
menjadi DPMU Berau dan DPMU 
Kapuas Hulu, dan secara vertikal 
bertanggungjawab langsung kepada 
NPMU di Biro Perencanaan KLHK. 
Perubahan ini tentu saja berdampak 
positif karena dengan DPMU berdiri 
sendiri, pengelolaan program menjadi 
lebih fokus dan lebih leluasa dalam 
mengeksekusi investasi kegiatan. 
Walaupun begitu dari perubahan-
perubahan akibat pemberlakuan 
UU No. 23 tahun 2014 DPMU harus 
menata ulang hubungan komunikasi 
dan koordinasi dengan KPH yang 
posisinya merupakan kepanjangan 
tangan SKPD Provinsi. Penataan 
ulang juga mencakup sinkronisasi 
dan integrasi substansi perencanaan 
program FORCLIME FC terhadap 
sistem perencanaan Dinas Kehutanan 
(Renstra dan Renja) dan KPH (RPH 
JP dan RKT). Hal ini sangat penting 
mengingat desa-desa kelompok 
sasaran program termasuk ke dalam 
wilayah pengelolaan hutan KPH.

Dalam hal pelaksanaan program, 
program dilaksanakan pada suatu area 
percontohan yang disebut dengan 
DA yang mana merupakan suatu 
kesatuan area dengan di dalamnya 
terdapat berbagai tipe penggunaan 
lahan, seperti desa, hutan, dan area 
penggunaan lainnya yang mana 
memiliki kompleksitas yang tinggi. 
Terminologi DA digunakan mengingat 
program dibangun dalam kerangka 
REDD+. Terdapat 4 empat DA pada 
kedua DPMU, yaitu DA #6 dan DA#7 di 
DPMU Berau, dan DA #2 dan DA#8 di 

Kabupaten Kapuas Hulu. 

Sejalan dengan pelaksanaan 
program di dalam DA diketahui bahwa 
tingginya kompleksitas ternyata sangat 
mempengaruhi pemenuhan sasaran 
utama program, yaitu penurunan 
emisi sebesar 300.000 – 400.000 ton 
CO2eq. Kompleksitas tersebut muncul 
dari kerentanan penurunan emisi yang 
disebabkan oleh potensi kehilangan 
emisi akibat dari kegiatan deforestasi 
dan degradasi hutan di dalam DA 
yang sangat mungkin dilakukan oleh 
masyarakat (untuk DA di Kabupaten 
Kapuas Hulu), dan masyarakat dan 

pemilik konsesi (untuk DA di Kabupaten 
Berau). Untuk itu, program FORCLIME 
FC juga membangun tujuan lain, 
yaitu meningkatkan perikehidupan 
masyarakat yang mana setidaknya 80% 
dari kegiatan percontohan REDD+ 

Box 1.

Tiga sasaran program berdasarkan 
logical framework yang ditetapkan, yaitu: 

1. Penurunan Emisi Gas Rumah 
Kaca (GRK) sebanyak 300.000 – 
400.000 ton CO2eq dibandingkan 
emisi GRK tanpa ada intervensi 
program FORCLIME / Business as 
Usual (BAU).

2. Setidaknya 80% dari kegiatan 
percontohan REDD mencapai 
dampak sosial ekonomi yang 
positif pada tingkatan program dan 
kelompok sasaran.

3. Perbaikan Pengelolaan Hutan 

Secara Berkelanjutan.
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mencapai dampak sosial ekonomi yang 
positif pada tingkatan program dan 
kelompok sasaran. Maka dari itu, yang 
menjadi andalan program FORCLIME 
FC adalah pelaksanaan program dalam 
bentuk investasi kegiatan kepada desa-
desa kelompok sasaran dengan harapan 
investasi kegiatan tersebut mampu 
mengalihkan perhatian masyarakat 
desa dari hutan dalam memenuhi 
kebutuhan ekonominya sehingga 
potensi deforestasi dan degradasi hutan 
bisa ditekan setinggi-tingginya dan 
mendukung target pengurangan emisi 
dan mendukung perbaikan pengelolaan 
hutan secara berkelanjutan. Untuk 
itu seluruh investasi kegiatan harus 
bernilai ekonomi tinggi. Khususnya 
di Kabupaten Berau yang ternyata 
kedua DA terdapat di dalam konsesi 
pemanfaatan hutan alam yang sangat 
mempengaruhi pencapaian target 
program FORCLIME FC, sehingga 
investasi kegiatan yang ditawarkan 
kepada pengelola konsesi harus tepat 
guna.
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Suasana Interaksi Masyarakat Desa yang Guyub 
dan Rukun Cerminan Potensi Modal Sosial

Credit Photo: FORCI Development
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Bagian I
“SEBUAH PENDEKATAN: 

MEMBANGKITKAN POTENSI 
SUMBERDAYA MASYARAKAT 

DESA”
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“Trust leads to approachability and open communications.” 

     – Scott Weiss –

P
erjalanan seperti ini menjadi hal 
yang selalu didambakan, sebagai 
upaya kaliberasi mental dan 

nurani akademisi. Maklumlah, sebagai 
bagian dari kampus sebagai institusi 
pendidikan, tim FORCI Dev sehari-
hari lebih banyak bergulat dengan 
textbook dan persentasi, sehingga tidak 
jarang indera perasa ini mati ketika 
dituntut untuk meletakkan afirmasi. 
Terutama dalam konteks pertentangan 
konsep lestari, hutan terlebih dahulu 
atau masyarakat desa hutan terlebih 
dahulu? Pertanyaan tersebut segera 

tersingkirkan oleh diskusi tim tentang 
bagaimana program FORCLIME 
FC bisa berjalan sedemikian rupa 
dengan beragam investasi kegiatan 
yang memunculkan persepsi bahwa 
program FORCLIME FC tidak ubahnya 
sinterklas.

Proses dokumentasi ini 
mengantarkan tim berkunjung ke desa 
Mensiau dan Labian sebagai area kerja 
DPMU Kapuas Hulu, dan Kampung 
Labanan Makarti dan Long Ayap 
sebagai area kerja DPMU Berau. Dari 
kunjungan tersebut tercatat sudah 

Berawal dari Trust: Merancang Kelembagaan Pelaksana 
Kegiatan Investasi

Kelembagaan

Berjalan Beriringan, Saling Percaya

Credit Photo: DPMU Kapuas Hulu
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terdapat 11 jenis investasi kegiatan 
yang dilaksanakan dalam kerangka 
program FORCLIME FC sepanjang 
tahun 2013-2017 di kedua DPMU 
tersebut. Untuk melaksanakannya, 
program FORCLIME FC membangun 
kelembagaan yang memadai dari tingkat 
pusat hingga tapak di desa. Terutama 
pada tingkat tapak, kelembagaan yang 
dibangun menempatkan aturan main 
berdasarkan kesepakatan dengan 
para pihak, sesuai dengan aturan 
hukum yang berlaku, dan sesuai 
dengan adat kebiasaan masyarakat 
setempat. Selain itu kelembagaan yang 
dibangun tersebut dijalankan oleh para 
pelaku di desa dengan kompetensi 
yang memadai, sekalipun terdapat 
berbagai pembelajaran dalam konteks 
pengelolaan sumberdaya di tingkat 
desa.

Kelembagaan dalam berbagai 
literatur dimaksudkan sebagai 
bangunan kesepakatan yang terdiri 

dari sekumpulan prosedur, tata aturan, 
hukum, dan kebiasaan yang mengikat 
para pelaku yang – atas kesamaan visi-
misi – kemudian bersepakat untuk 
berkumpul dalam suatu organisasi 
tertentu. Maka dari itu, seringkali 
kelembagaan tidak bisa dilepaskan dari 
pengertian organisasi secara umum. 
Untuk itu, dalam konteks kelembagaan 
dan/atau organisasi, terkait dengan 
kesebelas jenis investasi kegiatan 
program FORCLIME FC yang telah 
dilaksanakan, muncul berbagai 
pertanyaan, yaitu siapa atau lembaga/
organisasi apa yang menjalankan 
investasi kegiatan tersebut? Bagaimana 
menentukan kesebelas jenis investasi 
kegiatan tersebut yang tepat guna 
bagi desa-desa secara spesifik? Tim 
menemukan jawaban menarik atas 
pertanyaan-pertanyaan tersebut dan 
pertanyaan lainnya terkait dengan 
pelaksanaan investasi program di 
tingkat tapak.
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“Masyarakat Sejahtera, 
Hutan Lestari”

-KMPH Danau Pontu, Desa Bunut Hulu-

Desa Sebagai Kesatuan Wilayah Tapak 
Intervensi

Hal yang sunguh menjadi 
perhatian tim FORCI Dev adalah 
ketika mengetahui bahwa seluruh 
jenis investasi kegiatan dilaksanakan 
oleh para pelaksana di tingkat tapak di 
desa. Pertanyaan besar yang muncul, 
kenapa program FORCLIME FC bisa 
meletakkan kepercayaan yang tinggi 
kepada masyarakat untuk menjalankan 
investasi kegiatan yang diberikan? 
Bukankah dana yang diinvestasikan 
tidak sedikit jumlahnya? Ditambah 
lagi ternyata desa-desa sebagai tapak 
intervensi program (investasi kegiatan) 
bukan merupakan sasaran utama 
program, mengingat sasaran program 
adalah penurunan emisi pada wilayah 
DA.

Pertanyaan tim tersebut terjawab 
melalui obrolan dengan para pihak 
dari program FORCLIME FC yang 
menyebutkan bahwa terdapat 
kerentanan dalam mencapai target 
penurunan emisi yang telah ditetapkan. 
Kerentanan tersebut berasal dari 
potensi deforestasi dan degradasi 
hutan oleh masyarakat desa pada desa-
desa dampingan program FORCLIME 
FC yang masih menggantungkan 
pemenuhan kebutuhan ekonominya 
dari sumberdaya hutan, seperti 
misalnya penebangan kayu untuk 
bangunan rumah, hasil penjualan 
hasil hutan kayu untuk membayar 
ongkos sekolah, pembakaran hutan 
dan lahan untuk dijadikan ladang padi 
lahan kering, dan lain sebagainya. 
Untuk itu program FORCLIME FC 

berpendapat bahwa harus dilakukan 
suatu intervensi, berupa program, 
untuk masyarakat desa dengan tujuan 
memperbaiki/meningkatkan kondisi 
ekonomi melalui pengelolaan hutan 
lestari dan konservasi. Asumsi yang 

dibangun adalah apabila masyarakat 
sejahtera, hutan lestari.

Untuk itu program FORCLIME FC 
hadir pada tingkat desa yang merupakan 
ruang hidup terkecil bagi masyarakat. 
Ditambah lagi Desa merupakan 
kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/
atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dengan pemaknaan tersebut, maka 
desa memiliki kewenangan untuk 
menyelenggarakan pemerintahan desa, 
pembangunan desa, pembinaan, dan 
pemberdayaan masyarakat di wilayah 
desanya. Hadirnya intervensi kegiatan 
oleh program FORCLIME FC di setiap 
desa yang bersinggungan dengan area 
DA ditentukan oleh legitimasi pihak 
pemerintah desa dan keberterimaan 
masyarakat desa. Pemaknaan tersebut 
menandakan bahwa desa tidak hanya 
terbatas pada lingkup administrasi saja, 
namun juga sebagai suatu kesatuan 
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biofisik lingkungan dan sosial-budaya.

Dari cerita-cerita yang dicatat oleh 
tim, ditangkap kesan bahwa program 
FORCLIME FC benar-benar percaya 
keberhasilan program ini bisa diraih 
apabila investasi kegiatan dilakukan 
oleh para pelaku di desa. Hingga 
akhirnya asumsi “masyarakat sejahtera, 
hutan lestari” yang disampaikan oleh 
para pelaksana program menjadi slogan 
yang lebih masuk akal ketimbang slogan 
“hutan lestari, masyarakat sejahtera” 

sebagaimana yang ramai didengar/
baca. Hal ini karena masyarakat sekitar 
hutan hanya tahu melakukan budidaya 
pertanian di area berhutan dan/atau 
berburu dan/atau meramu hasil hutan 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Sekiranya terdapat alternatif usaha 
lain tanpa harus ke hutan dengan nilai 

yang sama atau bahkan lebih selain dari 
hasil yang diperoleh dari melakukan 
budidaya pertanian di area berhutan 
dan/atau berburu dan/atau meramu 
hasil hutan, maka alternatif lain 
tersebut yang dipilih oleh masyarakat 
desa. Kenyataan inilah yang ditemui 
oleh tim pada desa-desa di DPMU 
Kapuas Hulu dan DPMU Berau yang 
dikunjungi. Hanya saja yang menjadi 
pertanyaan besar selanjutnya adalah, 
desa mana yang sebaiknya dipilih 

untuk diintervensi dengan program 
FORCLIME FC dan apa kriterianya?

Berdasarkan berbagai catatan, 
laporan, dan hasil wawancara 
diketahui bahwa program FORCLIME 
FC menetapkan kriteria desa 
dengan berdasarkan pendekatan 
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keberlanjutan penghidupan (sustainable 
livelihood approach). Pendekatan 
tersebut mempertimbangkan kondisi-
kondisi kesejahteraan subjektif dan 
kesejahteraan inti, yaitu: kondisi 
sosial, ekonomi, politik, alam, serta 
ketersediaan sarana (infrastruktur) 
yang mana menegaskan perbedaan 
karakteristik desa-desa kelompok 
sasaran. Perbedaan karakteristik desa 
menjadi dasar penentuan jenis investasi 
kegiatan dalam kerangka program 
FORCLIME FC dan pelaksanaannya. 
Selain itu secara teknis desa-desa yang 
dipilih sebagai wilayah tapak intervensi 
program adalah yang terletak dalam 

area DA dan zona penyangganya. 
Program FORCLIME FC menentukan 
bahwa radius 5 km dari batas delineasi 
DA inti merupakan zona penyangga. 

Jika dilihat dalam peta ternyata 
Desa Mensiau dan Desa Labian di 
Kabupaten Kapuas Hulu terletak di 
dalam zona penyangga DA#2. Selain itu 
juga diketahui bahwa Desa/Kampung 
Labanan Makarti dan Desa/Kampung 
Long Ayap di Kabupaten Berau, 
keduanya masing-masing, terletak 
dalam zona penyangga DA#6 dan 
DA#7.

Kriteria pemilihan desa sebagai 
tapak intervensi program bukan 
hanya didasarkan pada kondisi-
kondisi kesejahteraan subjektif dan 
kesejahteraan inti dan lokasinya 
saja, tetapi juga dilihat berdasarkan 

intensitas masyarakat desa yang 
beraktivitas di dalam hutan area DA, 
tingkat ketergantungan terhadap 
sumberdaya hutan, dan budaya masing-
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masing desa. Berdasarkan kriteria 
tersebut wajar saja jika karakter 
intervensi program FORCLIME FC 
di desa Mensiau dan Labian di DA#2 
cenderung serupa karena desa-desa 
tersebut telah memenuhi kriteria 
budaya yang sama, yaitu budaya 
masyarakat Dayak Iban. Namun tidak 
demikian dengan Kampung Labanan 
Makarti di DA#6 karena memiliki 
budaya campuran khas ala masyarakat 
transmigran, sedangkan Kampung 
Long Ayap di DA#7 masih sangat 
kental dengan budaya Dayak Punan-
nya. Lebih jauh, bahkan karakter 
budaya masing-masing desa juga 
menentukan pilihan jenis investasi 
kegiatan, sebagai media intervensi 
program, yang dipertimbangkan paling 
mampu memenuhi kebutuhan ekonomi 
masyarakat masing-masing desa. Hal 
i n i sebagaimana terlihat 

di Desa Labian 
dengan Demplot 
H o r t i k u l t u r a 
S a y u r - S a y u ra n 

sebagai investasi kegiatan yang paling 
menonjol, Desa Mensiau dengan 
investasi Pondok Belajar, Kampung 
Labanan Makarti dengan investasi 
Demplot Hortikultura Buah-Buahan, 
dan Kampung Long Ayap dengan 
investasi Budidaya Gaharu.

Tim mencatat cerita menarik 
terutama dari DPMU Berau yang 
mana wilayah DA di DPMU Berau 
merupakan wilayah kerja IUPHHK-
HA PT. Inhutani I Labanan (DA#6) dan 
IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari 
Jaya IV (DA#7). Kedua DA tersebut 
dipilih dengan mempertimbangkan 
tingkat keanekaragaman hayati serta 
ketersediaan cadangan karbonnya, 
dengan luas kawasan hutan sekitar 70% 
yang berada pada pedalaman barat dan 
barat laut wilayah Kecamatan Kelay 
dan Segah. Selain itu penentuan DA 

tersebut juga 

Konversi lahan berhutan menjadi non hutan di Kabupaten Berau. 
Potensi ancaman deforestasi dan degradasi hutan yang tinggi 
menjadi pertimbangan dalam penentuan wilayah DA.

Credit Photo: FORCI Development
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mempertimbangkan potensi ancaman 
deforestasi dan degradasi hutan yang 
cukup tinggi. 

Desa-desa yang berinteraksi 
langsung di wilayah DA (konsesi 
hutan) dipilih dengan pertimbangan 
bahwa masyarakat pada desa-desa 
tersebut merupakan subjek utama 
perladangan gilir-balik dengan sistem 
tebas-bakar sehingga menjadi potensi 
penyebab deforestasi dan degradasi 
hutan. Meskipun ketika dilihat kembali 
bahwa interaksi masyarakat dengan 
sumberdaya hutan sesungguhnya 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
dasar masyarakat. Pertimbangan lain 
penunjukan desa sebagai intervensi 
kegiatan program FORCLIME FC 
adalah dalam rangka mewujudkan 
tercapainya salah satu sasaran 
program yang ditetapkan dalam 
logical framework, yaitu mendorong 
adanya perbaikan dan perubahan 
kondisi ekonomi masyarakat desa agar 
mencapai dampak sosial ekonomi yang 
positif dan perbaikan pengelolaan 
hutan secara berkelanjutan.

Penggambaran yang demikian 
tersebut di atas menunjukkan situasi 
masyarakat desa dengan jenis investasi 
kegiatan program FORCLIME FC yang 
dipilih oleh masyarakat telah dikuasai 
secara teknis, memenuhi seluruh 
legalitas peraturan-perundangan 
yang berlaku, meningkatkan kualitas 
ekonomi masyarakat desa sebagai 
pelaku, dan sesuai dengan karakter 
sosial-budaya masyarakat desa 
setempat. Penjelasan tersebut sesuai 
dengan argumentasi William N. Dunn 
mengenai aspek-aspek kebenaran 

substantif atau kebenaran yang 
sebenar-benarnya atas pelaksanaan 
sebuah program, yaitu teknis, legal, 
ekonomi, dan sosial-budaya. Suatu 
program bisa dilaksanakan secara 
optimal ketika keempat aspek 
kebenaran substantif telah terpenuhi. 
Jadi, Bilamana salah satu aspek 
kebenaran substantif tidak terpenuhi, 
maka program sulit dilaksanakan secara 
berkesinambungan di desa sebagai 
wilayah tapak intervensi. Kemudian 
dari cerita tentang desa sebagai 
kesatuan wilayah tapak intervensi 
program di atas, tim memperhatikan 
bahwa pelaksanaan investasi kegiatan 
dalam kerangka program FORCLIME 
FC memanfaatkan sumberdaya yang 
ada di tingkat tapak yang ternyata 
sesuai dengan definisi sumberdaya oleh 
Amartya Sen, yaitu Sumberdaya Alam, 
Sumberdaya Manusia, Sumberdaya 
Sosial, Sumberdaya Infrastruktur, dan 
Sumberdaya Finansial. Definisi tersebut 
juga dikenal sebagai sustainable 
livelihood approach yang mana menjadi 
panduan bagi program FORCLIME 
FC dalam menetapkan kesiapan desa 
sebagai tapak intervensi program dan 
jenis-jenis investasi kegiatannya.

Menilik Sumberdaya Desa

Desa sebagai wilayah tapak 
intervensi program FORCLIME FC 
memiliki kekayaan sumberdaya 
alam yang menyokong kehidupan 
masyarakatnya. Sumberdaya 
alam tersebut perlu dikelola 
untuk menghasilkan sebesar-
besarnya manfaat bagi peningkatan 
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Meracik Sumberdaya Tapak, a) Sumberdaya Alam, b) Sumberdaya Manusia, 
c) Sumberdaya Sosial, d) Sumberdaya Infrastruktur, dan e) Dukungan 
Sumberdaya Finansial.

kesejahteraan masyarakat 
sebagaimana amanat konstitusi, serta 
dipertahankan dan ditingkatkan 
kelestariannya. Untuk mengelola 
sumberdaya alam tersebut diperlukan 
sumberdaya manusia yang memadai 
dalam hal pengetahuan, komunikasi, 
dan koordinasi. 

Selain itu desa cenderung memiliki 
sumberdaya sosial yang cukup 
memadai. Hal ini ditunjukkan melalui 

kekerabatan yang erat, aturan lokal 
yang mengikat, dan kearifan lokal 
dalam mengelola sumberdaya alam. Hal 
ini merupakan faktor penting dalam 
mendukung keberhasilan pengelolaan 
sumberdaya alam dan menekan potensi 
free rider. Walaupun begitu sumberdaya 
alam belum menghasilkan sebesar-
besarnya manfaat jika tidak didukung 
oleh sumberdaya infrastruktur dan 
sumberdaya finansial yang cukup. 
Namun demikian, kedua sumberdaya 

Credit Photo: FORCI Development
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yang terakhir disebutkan telah dimiliki 
oleh desa. Hal ini ditunjukkan melalui 
keberadaan infrastruktur yang cukup 
dan anggaran desa yang memadai. 
Apalagi setelah pemberlakuan rezim 
Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa 
(ADD).

Kelima sumberdaya desa 
tersebut menjadi modal penting 
untuk dimanfaatkan sebagai energi 
dalam menjalankan investasi kegiatan 
program FORCLIME FC. Walaupun 
begitu, selain sumberdaya alam masih 
diperlukan peningkatan kapasitas 
untuk mengoptimalkan keempat 
sumberdaya lainnya.

Orang Lokal Sebagai Agen 
Transformasi

Karakter masyarakat desa yang 
masih menggantungkan pemenuhan 
kebutuhan hidupnya dari sumberdaya 

alam turut menentukan karakter 
program secara keseluruhan. Salah 
satunya terhadap karakter pengelola 
program di tingkat tapak melalui 
keberadaan fungsi fasilitator desa/
kampung (FD/FK) dan pendamping 
lapang (PL)

Kedua fungsi organisasi tersebut 
merupakan pengelola program 
di tingkat tapak yang mana FD/
FK berhubungan langsung dengan 
kelompok sasaran program spesifik 
desa. Fungsi PL sendiri merupakan 
koordinator pengelola program di 
tingkat kecamatan, sehingga 1 PL 
bisa mengkoordinir beberapa FD/FK. 
Hingga akhirnya, para PL tersebut 
menjalankan koordinasi dengan para 
tenaga ahli/tenaga khusus pada tingkat 
DPMU. Proses rekrutmen PL dan FD/
FK menjadi catatan tersendiri yang 
perlu disampaikan oleh tim karena 
proses dan karakteristik PL dan FD/FK 

Masyarakat Lokal sebagai Agen Transformasi

Credit Photo: FORCI Development
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yang berbeda antara kedua DPMU.

Pada dasarnya rekrutmen 
seseorang sebagai PL dan/atau FD/
FK telah diatur dalam pedoman 
rekrutmen program FORCLIME FC 
dan menggunakan mekanisme seleksi 
terbuka. Hanya saja di DPMU Kapuas 
Hulu dan DPMU Berau dilakukan 
sedikit modifikasi rekrutmen FD/
FK, yaitu calon personil harus 
mendapatkan rekomendasi tertulis 
dari kepala desa atau kepala adat 
setempat. Sering kali calon yang 
direkomendasikan adalah mereka yang 
mengenal karakteristik sumberdaya 
setempat, mengenal bentuk-bentuk 
interaksi sosial yang ada, mengetahui 
masalah di lingkungannya, dan juga 
memiliki pengaruh di lingkungannya. 
Hingga tidak jarang diperoleh lebih dari 
satu orang kandidat untuk kemudian 
diwawancara di tingkat DPMU. Hal ini 
dilakukan agar didapatkan personil 
FD/FK yang terbaik, yang mengerti 
situasi tapak, lebih mudah diterima 
oleh masyarakat desa setempat, serta 
dapat menjadi calon local champion 

untuk desa yang didampingi. Hanya saja 
terdapat perbedaan dalam rekrutmen 
PL antara kedua DPMU. 

Pada DPMU Kapuas Hulu PL 
juga merupakan anggota masyarakat 
setempat yang telah mendapatkan 
rekomendasi tertulis dari kepala desa 
atau kepala adat, bahkan dari camat 
setempat. Pada DPMU Berau personil 
PL didapatkan melalui seleksi terbuka, 
sehingga menjadi hal yang umum 
di DPMU Berau bahwa personil PL 
bukan merupakan anggota masyarakat 
setempat. Bahkan tidak jarang 

diketahui bahwa pendamping lapangan 
di DPMU Berau berasal dari luar Pulau 
Kalimantan. 

Terdapat pembelajaran, terutama 
proses rekrutmen personil PL/FD/
FK yang berasal dari masyarakat 
setempat sebagai hal yang menarik 
dan berbeda dari program hibah 
kebanyakan. Karena biasanya, 
personil pengelola program hibah di 
tingkat tapak yang didapatkan melalui 
seleksi terbuka terkendala adaptasi 
dan keberterimaan oleh masyarakat. 
Lebih jauh, para pendamping lapang 
yang berasal dari daerah yang jauh 
tersebut kurang mempunyai rasa 
memiliki atas program yang sedang 
dikelola/dijalankan dan belum tentu 
mau bertahan untuk tinggal di tengah-
tengah masyarakat desa dalam jangka 
waktu yang lama. Walaupun begitu, tim 

“para PL/FD/FK yang 
direkrut dari masyarakat 

lokal sangat prospektif 
untuk menjadi local 

champion. Hal ini 
terutama ketika program 

FORCLIME FC berakhir 
masa kerjanya para local 

champion tersebut mampu 
meneruskan investasi 

kegiatan dengan berbekal 
berbagai pengetahuan dan 

keahlian yang diperoleh 
selama periode program.”
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mencatat para PL/FD/FK yang direkrut 
saat ini di kedua DPMU mempunyai 
rasa kepemilikan yang tinggi terhadap 
kegiatan-kegiatan yang diinvestasikan 
oleh program FORCLIME FC. Selain 
itu, para PL/FD/FK yang direkrut dari 
masyarakat lokal sangat prospektif 
untuk menjadi local champion. Hal ini 
terutama ketika program FORCLIME 
FC berakhir masa kerjanya para local 
champion tersebut mampu meneruskan 
investasi kegiatan dengan berbekal 
berbagai pengetahuan dan keahlian 
yang diperoleh selama periode 
program.

Lembaga di Tingkat Tapak Sebagai 
Wadah Investasi dan Upaya 
Memfungsikan Modal Sosial

Fungsi para PL/FD/FK adalah 
sebagai pengelola program dan bukan 
pelaksana investasi. Pelaksanaan 
investasi dilakukan oleh masyarakat 
desa itu sendiri secara berkelompok 
maupun individu rumah tangga 
yang tergabung ke dalam Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di 
desa-desa dalam DA DPMU Kapuas 
hulu dan LPM/TKK di desa-desa 
dalam DA DPMU Berau. Konteks 
pelaksana program bukan hanya 
terkait pelaksanaan investasi kegiatan 
di lapangan, tetapi LPM/TKK juga 
bertindak sebagai pengelola keuangan 
yang disalurkan dari program 
FORCLIME FC. Ini yang menarik, 
bahwa anggaran investasi kegiatan 
yang diajukan dalam proposal langsung 
disalurkan kepada LPM/TKK dan PL/
FD/FK hanya bertugas mendampingi 

penyaluran anggaran tersebut.

Sehubungan dengan pelaksana 
program adalah LPM, tidak serta merta 
LPM mampu mengakomodir berbagai 
investasi kegiatan dalam kerangka 
program FORCLIME FC. Hal ini karena 
LPM merupakan lembaga resmi yang 
diatur oleh pemerintah dan memiliki 
fungsi, salah satunya, adalah untuk 
mengoptimalkan penyaluran dan 
penyerapan Dana Desa (DD) dari APBN 
dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 
APBD. Pada beberapa desa, terdapat 
kekhawatiran apabila investasi kegiatan 
dilaksanakan dengan menggunakan 
wadah LPM, dapat terjadi tumpang 
tindih alokasi anggaran terhadap 
investasi kegiatan yang kemungkinan 
sama antara yang direncanakan dalam 
kerangka program FORCLIME FC 
dengan yang direncanakan oleh desa 
melalui musyawarah pembangunan 
tingkat desa (musrenbangdes). 
Untuk itu, terutama DPMU Berau, 
persoalan LPM tersebut diatasi dengan 
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pembentukan Tim Kerja Kampung 
(TKK) yang serupa dengan LPM, hanya 
saja mengemban tugas terbatas untuk 
melaksanakan 
i n v e s t a s i 
k e g i a t a n 
p r o g r a m 
F O R C L I M E 
FC. Inilah 
p e r b e d a a n 
m e n d a s a r 
antara LPM dan 
TKK. Namun 
d e m i k i a n 
s i t u a s i 
seperti yang 
dialami oleh 
DPMU Berau 
tersebut tidak 
d i t e m u k a n 
pada DPMU 
Kapuas Hulu.

Dalam konteks pelaksanaan 
program oleh LPM/TKK, tim mencatat 
hal tersebut sebagai sesuatu yang 

“Dalam konteks 
pelaksanaan program oleh 

LPM/TKK, tim mencatat 
hal tersebut sebagai 
sesuatu yang positif. 

Karena dengan melibatkan 
LPM/TKK berarti seluruh 

investasi kegiatan program 
FORCLIME FC telah menjadi 

bagian tak terpisahkan 
dari proses pembangunan 
desa yang tercatat dalam 

RPJMDes.”

positif. Karena dengan melibatkan 
LPM/TKK berarti seluruh investasi 
kegiatan program FORCLIME FC 

telah menjadi bagian 
tak terpisahkan dari 
proses pembangunan 
desa. Hal yang menjadi 
pembelajaran adalah 
ketika investasi 
kegiatan sudah 
menjadi bagian dari 
RPJMDes, maka mata 
anggaran untuk jenis 
investasi kegiatan 
yang sama yang 
direncanakan oleh 
program FORCLIME 
FC dan desa harus 
berbeda, sehingga 
tidak terjadi tumpang 
tindih anggaran. 
Bahkan sangat 

dimungkinkan untuk jenis investasi 
kegiatan yang sama bisa dirancang 
mata anggaran yang berbeda, tetapi 

TKK sebagai pengelola program dan keuangan senantiasa 
berdiskusi setiap menghadapi permasalahan dan kendala

Credit Photo: DPMU Berau
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saling mendukung antara yang 
direncanakan oleh program FORCLIME 
FC dan desa. Misalnya, dalam RPJMDes 
disebutkan investasi kegiatan demplot 
hortikultura yang dirancang baik oleh 
program FORCLIME FC dan desa. 
Mata anggaran yang bisa dialokasikan 
oleh program FORCLIME FC adalah 
dalam hal investasi bibit tanaman, 
sedangkan desa bisa mengalokasikan 
anggaran pengadaan sarana produksi 
pertaniannya. Hanya saja, belum 
seluruh investasi kegiatan di tingkat 
desa terinternalisasi ke dalam sistem 
perencanaan pembangunan desa.

Credit Photo: DPMU Kapuas Hulu
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Partisipatif

T
im Kapuas Hulu tiba di Desa 
Mensiau untuk bermalam di 
rumah betang Dusun Kelawik, 

Desa Mensiau setelah menempuh 4 
jam perjalanan dari Kota Putussibau. 
Terdapat hal yang menarik dari terma 
dusun di sini, jika dibandingkan 
dengan dusun di Pulau Jawa. Tim 
mengungkapkan bahwa Dusun 
Kelawik, Desa Mensiau hanya terdiri 
dari 25 kepala keluarga yang tinggal 
bersama dalam 1 rumah betang atau 
rumah besar. Rumah betang yang 
dikunjungi merupakan rumah adat 
Dayak Iban yang seluruhnya terbuat 
dari kayu. Masing-masing kepala 
keluarga menempati “ruangan” yang 
sudah bisa disebut rumah kalau di 
Pulau Jawa, karena 1 unit rumah 
(rumah di dalam rumah betang) rata-
rata sebanding dengan rumah tapak 
tipe 72, sehingga bisa diperkirakan 
besarnya rumah betang tersebut. Lain 
halnya dengan situasi yang dialami 
oleh tim, ketika sampai di Kampung 
Long Ayap di Kabupaten Berau. Di sana 
didominasi oleh masyarakat Dayak 
Punan yang terdiri dari 38 kepala 
keluarga yang tinggal di rumah tapak 
mandiri untuk 1 keluarga, sehingga 
bentuk desa cenderung serupa dengan 
desa-desa yang biasa ditemui di Pulau 

Jawa, Sumatera, dan Bali. 

Sambil menikmati malam dengan 
ketiadaan listrik akibat satu-satunya 
instalasi listrik mandiri berupa panel 
surya mengalami kerusakan, tim 
berdiskusi dengan tuan rumah dan 
beberapa pihak dari DPMU Kapuas 
Hulu. Ditemani dengan segelas kopi 
hitam manis untuk menghangatkan 
diri di tengah guyuran hujan lebat 
yang mendinginkan suasana dan telah 
berlangsung sejak sore hari tadi, 
tim memperoleh informasi menarik 
bahwa masyarakat desa diberikan 
keleluasaan secara proaktif dalam 
menentukan jenis investasi kegiatan 
selama sesuai dengan sasaran program 
FORCLIME FC yang ingin dicapai, yaitu 
penurunan emisi karbon. Informasi 
yang sama juga diperoleh oleh tim 
Berau ketika bermalam di Kampung 
Long Ayap. Asumsi yang dibangun 
oleh program FORCLIME FC adalah 
dengan melaksanakan berbagai jenis 
investasi kegiatan sesuai dengan 
keinginan masyarakat, perhatian 
dan ketergantungan masyarakat 
desa terhadap sumberdaya hutan 
akan teralihkan, terutama terhadap 
sumberdaya hutan yang menjadi 
wilayah DA. Hal ini karena berbagai 
jenis investasi kegiatan tersebut 

Membuka Ruang Partisipasi: 
Menentukan Pilihan Kegiatan Investasi 

“We’re not going back anywhere, we’re going forward, we’re going forward in 
democracy, we’re going forward in participation, we’re going forward with ideas.” 

     – Jeremy Corbyn –



Berbagi Pembelajaran dari inisiasi Program 
FORCLIME FC Module

27

dipandang memiliki hasil dan nilai yang 
lebih tinggi dibandingkan hasil yang 
diperoleh dari melakukan budidaya 
pertanian di area berhutan dan/atau 
berburu dan/atau meramu hasil hutan.

Selain itu, sehubungan dengan 
DA yang merupakan area konsesi 
pemanfaatan hutan alam (IUPHHK-
HA), pilihan intervensi kegiatan yang 
dijalankan oleh program FORCLIME 
FC adalah dengan mendorong agar 
pemegang izin konsesi hutan melakukan 
pengelolaan hutan lestari (sustainable 
forest management/SFM) secara 
konsisten. Beberapa kegiatan yang 
dipilih, yaitu pelatihan Reduce Impact 
logging (RIL) pada blok tebangan dan 
identifikasi Nilai Konservasi Tertinggi 
(NKT/HCV). Dalam hubungannya 
antara IUPHHK-HA dan masyarakat 
desa, program FORCLIME FC juga 
mendorong kemitraan kehutanan 
antara pemegang IUPHHK-HA dengan 
masyarakat desa yang berinteraksi 
langsung dengan areal konsesi. Dalam 

perkembangannya SLJ IV sudah 
berkomitmen untuk membangun 
kemitraan kehutanan dengan 
masyarakat desa, sedangkan inisiasi 
komunikasi dengan Inhutani I Labanan 
belum dilakukan secara optimal.

Budaya Ekonomi Masyarakat Desa

Dalam diskusi di rumah betang 
Dusun Kelawik, Desa Mensiau 
tersebut tim juga mencatat berbagai 
jenis kegiatan investasi yang telah 
dilaksanakan sepanjang periode 
program FORCLIME FC pada kedua 
DPMU di Kabupaten Kapuas Hulu 
dan Berau. Tim mencatat terdapat 
11 jenis investasi, sebagaimana 
telah disebutkan sebelumnya, yaitu 
pemetaan partisipatif batas wilayah 
desa, perencanaan tata ruang desa 
(PLUP), patroli hutan berbasis 
masyarakat, pembuatan persemaian, 
penanaman dan/atau pemeliharaan 
tanaman melalui skema agroforestry, 
pengembangan demplot (hortikultura 

– sylvosfishery – sylvopastural), 

pemanfaatan HHBK madu, dan inisiasi 
pengelolaan hutan desa. Di samping itu, 
kegiatan investasi pada area konsesi 
pemanfaatan hutan alam adalah 
fasilitasi Reduce Impact Logging (RIL), 
identifikasi Nilai Konservasi Penting 
(NKT/HCV), dan dukungan terhadap 
pemenuhan standar sertifikasi 
pengelolaan hutan lestari.

Tim memperhatikan, selain investasi 
kegiatan pemetaan partisipatif batas 
wilayah desa, perencanaan tata ruang 
desa (PLUP), patroli hutan berbasis 
masyarakat, dan inisiasi pengelolaan 

Box 2.

Dorongan Kemitraan Kehutanan

Ketika bentuk interaksi sosial masyarakat 
masih menggantungkan ruang hidupnya 
dari sumberdaya hutan, maka dorongan 
SFM dengan membangun kemitraan 
kehutanan bersama masyarakat desa 
semestinya merupakan hal yang harus 
didukung untuk direalisasikan. Karena 
masyarakat desa-lah yang akan menjadi 
ujung tombok dalam menjaga lahan 
hutan sehingga cadangan karbon yang 
masih tersimpan di hutan-hutan primer 
masih dapat dipertahankan.
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hutan desa, ketujuh investasi kegiatan 
lainnya memang sesuai dengan situasi 
mata pencaharian masyarakat yang 
berbasis sumberdaya alam. Hal ini 
disimpulkan setelah ketujuh investasi 
kegiatan tersebut dibandingkan 
dengan karakter biofisik dan budaya 
masyarakat setempat, baik di desa-
desa yang dikunjungi di DPMU Kapuas 
Hulu maupun DPMU Berau. Lebih jauh, 
jenis mata pencaharian atau livelihood 
masyarakat pada kedua DPMU 
tersebut memang merupakan ragam 
aktivitas ekonomi yang biasa dikerjakan 
oleh masyarakat desa, sehingga 
secara teknis budidaya memang telah 
dikuasai oleh masyarakat dan bahkan 
masyarakat pun sudah mengerti 
akses pasarnya. Sedangkan ketiga 
investasi kegiatan lain di DPMU Berau 
merupakan upaya mengikutsertakan 
para pemilik IUPHHK-HA ke dalam 
program FORCLIME FC.

Riak Kecil Dalam Menentukan 
Ragam Kegiatan Investasi 

Suatu kelumrahan dalam 
proses penentuan jenis investasi 
kegiatan dijumpai riak yang dapat 
memperlambat jalannya program. 
Selain dalam proses penentuan jenis 
investasi kegiatan, riak-riak kecil 
terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan 
di tingkat masyarakat desa sebagai 
kelompok sasaran penerima manfaat, 
pada saat setelah investasi kegiatan 
dijalankan, serta pada saat proses 
koordinasi ketika investasi kegiatan 
berjalan.

Sebagai contoh adalah pro-kontra 

dalam investasi kegiatan jangka 
panjang seperti agroforestry, terutama 
terkait penentuan jenis-jenis tanaman 
yang akan diinvestasikan. Hal ini 
terjadi ketika masyarakat memiliki 
sekeranjang pilihan jenis tanaman 
untuk dipilih, namun program punya 
keterbatasan untuk mewujudkan 
seluruh keinginan masyarakat. 
Misalnya, ketika masyarakat memilih 
jenis tanaman buah-buahan, sedangkan  
pengelola  program  cenderung memilih 
jenis tanaman kayu lainnya atau 
dikenal sebagai tanaman kayu keras. 
Sebagai penyelesaiannya dibutuhkan 
kompromi untuk mencari titik temu 
kesepakatan antara masyarakat desa 
dan program FORCLIME FC. Sekalipun 
bersepakat memilih tanaman kayu 
keras untuk ditanam dalam kegiatan 
agroforestry, riak kecil juga muncul 
ketika menentukan varietas tanaman 
kayu keras tersebut. Hal ini ditemukan 
ketika proses penentuan jenis tanaman 
karet yang akan ditanam.

Pada fase pertama penentuan 
investasi jangka panjang, tanaman 
karet ditanam hampir di seluruh 
desa di dalam DA inti dan zona 
penyangganya. Masyarakat menerima 
investasi tanaman karet tersebut 
karena memang sudah memiliki 
keterampilan budidaya tanaman karet. 
Alasan lain investasi tanaman karet 
tersebut diterima adalah masyarakat 
memandang investasi tersebut 
sebagai solusi untuk mengoptimalkan 
lahan-lahan yang kurang produktif 
agar tidak “terjebak” pada tanaman 
sawit, sebagaimana ditemukan pada 
cerita investasi agroforestry di DPMU 
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memberikan masukan terhadap jenis 
tanaman lain yang memiliki manfaat 
lebih tinggi dan dengan teknik budidaya 
yang sudah dikuasai, seperti Gaharu 
di DPMU Berau. Sehingga pada fase 
kedua, jenis bibit tanaman keras yang 
diusulkan selain tanaman karet, juga 
terdapat Gaharu dan Meranti.

Untuk menangani penolakan-
penolakan tersebut, sebagaimana cerita 
contoh tanaman karet di atas, para PL/
FD/FK berperan untuk memberikan 
pemahaman kepada masyarakat desa 
sebagai pelaksana investasi kegiatan, 
meskipun pada akhirnya kompromi 
yang dilakukan menurunkan partisipasi 
keterlibatan masyarakat. Misalnya, 
sebagaimana ditemui di desa-desa 
di DPMU Kapuas Hulu yang mana 
masyarakat terbiasa melakukan 
perendaman getah karet setelah 
panen. Dalam konteks perlakuan pasca 
panen, kebiasaan tersebut ternyata 

Berau. Walaupun begitu tim mencatat 
penolakan masyarakat desa di DPMU 
Kapuas Hulu atas pilihan tanaman 
karet tersebut, terutama dari jenis-
jenis unggul. Masyarakat desa di 
DPMU Kapuas Hulu menganggap 
tanaman karet jenis lokal lebih baik 
dibandingkan dengan jenis unggul 
karena lebih tahan ketika terendam 
banjir, sekalipun membutuhkan waktu 
yang lebih lama untuk menghasilkan 
getah yang bisa disadap. Sedangkan 
program FORCLIME FC sering kali lebih 
condong kepada investasi tanaman 
karet jenis unggul karena relatif lebih 
cepat dalam menghasilkan getah yang 
bisa disadap. Masyarakat desa juga 
menolak investasi tanaman karet 
karena membutuhkan waktu yang lama 
sebelum bisa menyadap getah yang bisa 
dijual. Sekalipun bisa dijual, harga jual 
karet semakin rendah dari waktu ke 
waktu, sehingga semakin menguatkan 
penolakan masyarakat desa tersebut.

Pada fase kedua, ketika jenis 
tanaman karet kembali menjadi salah 
satu pilihan investasi dalam rencana 
pengadaan pembibitan, masyarakat 
pada akhirnya menyampaikan pendapat 
yang sesuai dengan pengetahuan dan 
pengalaman mereka tentang manfaat 
ataupun hambatan budidaya tanaman 
karet. Misalnya, resiko yang didapatkan 
ketika sumber benih tanaman yang 
digunakan berasal dari bibit unggul 
atau bibit lokal, resiko fluktuasi harga 
getah karet di pasar, mekanisme 
pemanenan getah, mekanisme 
pemasaran, serta perlakuan pasca 
panen untuk memenuhi permintaan 
pasar. Masyarakat pun kemudian 

Box 3.

Inisiasi Pasar

Program FORCLIME FC menyadari 
bahwa tidak mungkin investasi kegiatan 
program bisa berhasil jika tidak ada 
yang menampung produk investasi 
yang dihasilkan oleh masyarakat 
kelompok sasaran. Untuk itu program 
FORCLIME FC juga turut membuka 
akases pasar untuk beberapa produk 
unggulan hasil investasi kegiatan. Untuk 
itu saat ini program FORCLIME FC 
telah menginisiasi kerjasama pembelian 
getah tanaman karet dengan PT. Haldin, 
serbuk daun purik dengan Asosiasi 
Kratom Borneo, dan HHBK madu 
dengan PT. Hock Tong.
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berdampak terhadap kualitas getah dan 
menyebabkan harga jual yang rendah. 
Para PL/FD/FK bahkan hingga DTL 
menyikapi persoalan tersebut dengan 
menghadirkan calon pembeli dalam 
rangka memperkaya pengetahuan 
masyarakat untuk mengelola getah 
karet yang sesuai dengan spesifikasi 
pabrik, yaitu getah karet kering angin. 
Hal ini diharapkan bisa meningkatkan 
harga getah karet akibat peningkatan 
kualitas yang telah sesuai spesifikasi 
pasar.

Riak kecil juga sering terjadi di 
dalam kelompok sasaran itu sendiri 
mengingat kepentingan masing-masing 
individu pelaksana investasi kegiatan 
yang berbeda-beda. Misalnya, pada 
kejadian salah satu anggota kelompok 
keluar dari kelompok tertentu. Dari 
yang diamati oleh tim, salah satu anggota 
kelompok tersebut keluar karena 
merasa kapasitasnya sudah meningkat 
selama bergabung dengan kelompok 
sasaran dan siap menduplikasi dengan 
sumberdayanya sendiri apa yang 
pernah dipelajari ketika bergabung 
ke dalam kelompok. Tentu saja 
kejadian tersebut membawa kesulitan 
sendiri bagi kelompoknya karena 
harus mencari pengganti individu 
tersebut dan mengulang seluruh 
proses komunikasi dan pengenalan 
program kepada masyarakat desa yang 
belum tergabung ke dalam program. 
Walaupaun begitu terdapat sisi positif, 
yaitu kelompok sasaran menjadi wadah 
belajar yang efektif dan efisien untuk 
menunjukkan manfaat program kepada 
individu masyarakat desa, sehingga 
proses duplikasi program bisa berjalan 

mandiri.

Cerita lain yang dipotret oleh 
tim adalah terkait koordinasi yang 
kurang efektif antara PL/FD/FK 
dengan Kepala Desa, sehingga tidak 
jarang memunculkan penilaian negatif 
terhadap pengelola program. Hal ini 
berdampak pada penggantian personil 
pengelola program hingga menurunkan 
tingkat kepercayaan kelompok sasaran 
terhadap program FORCLIME FC itu 
sendiri. Koordinasi antara DPMU dan 
NPMU sendiri menjadi catatan yang 
menarik karena ternyata koordinasi 
yang tidak efektif dan kurang terbuka 
bisa memperlambat pelaksanaan tiap 
jenis investasi kegiatan di desa.
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Dialogis

M
asyarakat desa sebagai 
subjek atau pelaku pelaksana 
investasi kegiatan program 

FORCLIME FC memiliki kemandirian 
dalam menentukan dan melaksanakan 
beragam jenis investasi kegiatan secara 
partisipatif dan proaktif. Hanya saja, 
untuk mencapai tahap tersebut tidak 
semudah membalikkan telapak tangan. 
Karena banyak pihak yang cenderung 
acuh tak acuh pada awal kehadiran 
program FORCLIME FC. Maklum saja, 

kedua Kabupaten Kapuas Hulu dan 
Berau merupakan lokasi ciamik sebagai 
lokus implementasi berbagai program 
sosial dan lingkungan, mengingat di 
Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 
Taman Nasional Betung Kerihun-Danau 
Sentarum di bagian utara dan Kawasan 
Danau Siawan Belida di bagian selatan, 
sedangkan di Kabupaten Berau 
sudah tidak asing diketahui terdapat 
berbagai konsesi besar pemegang 
izin pemanfaatan hasil hutan kayu 

Membangun Interaksi Dialogis: 
Menjalankan Kegiatan Investasi

“In true dialogue, both sides are willing to change.” 

     – Thich Nhat Hanh –
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dari hutan alam (IUPHHK-HA) yang 
berkompetisi dengan perkebunan 
kelapa sawit, pertambangan, dan 
budidaya masyarakat. Tentu saja isu 
sosial dan lingkungan yang beredar 
di kedua kabupaten sungguh sangat 
molek, hingga kemolekan isu-isu 
tersebut mampu menarik berbagai 
program hibah lokal dan internasional 
untuk beraktivitas di desa-desa di 
kedua kabupaten. Maka dari itu dalam 
benak para pihak, program FORCLIME 
FC tak ubahnya program donor atau 
hibah luar negeri lainnya yang biasa 
diterima oleh masyarakat dan para 
pihak di tingkat desa, kecamatan, dan 
kabupaten. Selain itu masyarakat desa 
jenuh dan merasa dimanfaatkan oleh 
setiap program donor atau bahkan 
program pemerintah sendiri. Bahkan 
muncul kekhawatiran dari masyarakat 

bahwa lahan mereka yang dijadikan 
lokus investasi kegiatan program 
FORCLIME FC akan diambil oleh 
pemerintah untuk dijadikan areal 
perkebunan ataupun pemanfaatan 
lainnya yang akan menyebabkan ruang 
hidup mereka terampas

 Untuk merubah situasi 
skeptis tersebut berbagai upaya 
telah ditempuh oleh seluruh personil 
program di kedua DPMU, baik dari 
tingkat PL/FD/FK di tapak hingga DTL 
di tingkat DPMU. Salah satunya melalui 
komunikasi yang persuasif dan intensif 
agar desa-desa yang terletak di dalam 
wilayah DA dan di zona penyangganya 
berkenan menjadi bagian dari 
program FORCLIME FC. Jalan yang 
ditempuh tentu tidak mudah, begitu 
juga untuk memulai berkomunikasi 

Rumah Betang digunakan sebagai tempat untuk berdialog dan saling bertukar pikiran 
antara masyarakat dan FORCLIME FC

Credit Photo: DPMU Kapuas Hulu
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dengan masyarakat, pemerintah 
desa, pemerintah kecamatan, hingga 
pemerintah kabupaten. Apalagi selalu 
muncul pertanyaan dari para pihak 
tentang manfaat atau keuntungan 
yang diperoleh apabila bergabung 
ke dalam program FORCLIME FC. 
Dari pertanyaan tersebut saja sudah 
terlihat jelas kepentingan para pihak, 
yaitu manfaat optimal dari kehadiran 
program bagi masyarakat, desa, 
kecamatan, dan kabupaten. Tentu 
saja kepentingan para pihak tersebut 
kurang sesuai dengan sasaran utama 
program terkait penurunan emisi, 
sehingga baik para pihak maupun 
program FORCLIME FC harus 
mengkomunikasikan kepentingannya 
masing-masing sejak awal untuk 
mencari titik temu kepentingan 
tersebut. Maklum saja, sasaran 
program tentang penurunan emisi 
karbon saja sudah seperti bahasa langit 
yang sulit dimengerti, padahal untuk 
tataran masyarakat desa memahami 
apa itu emisi karbon saja butuh ruang 
pencerahan khusus. 

Selain itu komunikasi intensif 
tersebut juga menjadi sarana untuk 
menyampaikan karakter program 
dalam bentuk investasi melalui 
berbagai ragam atau jenis kegiatan 
yang diinvestasikan. Asumsinya jelas, 
sebagaimana yang telah disampaikan 
pada bagian terdahulu buku ini, yaitu 
dengan melaksanakan berbagai jenis 
investasi kegiatan sesuai dengan 
keinginan masyarakat, perhatian 
dan ketergantungan masyarakat 
desa terhadap sumberdaya hutan 
akan tertata lebih baik, sehingga 

meningkatkan potensi penurunan 
emisi dan meningkatkan cadangan 
karbon di hutan. Hasil dari komunikasi 
persuasif dan intensif tersebut adalah 
terciptanya dialog terbuka dan, 
bahkan, meningkatkan intensitas 
koordinasi antara program FORCIME 
FC dan para pihak mencakup beberapa 
hal, diantaranya adalah pembangunan 
kesepahaman kerangka kerja investasi 
dan kesepakatan pengelolaan investasi 
di wilayah desa.

 Cerita di atas menggambarkan 
betapa pentingnya mendudukkan 
kepentingan para pihak yang 
bersinggungan dengan program 
FORCLIME FC untuk dilakukan secara 
jelas sejak awal pelaksanaan program. 
Prosesnya pun dilakukan melalui dialog 
secara terbuka, sehingga kesepahaman 
dan berbagai kesepakatan yang 
terbangun memang benar-benar 
bermanfaat bagi para pihak. Hingga 
akhirnya keluar tawaran kopi dari dapur 
warga masyarakat, rangkulan, serta 
sapaan hangat bagi para pendamping 
dan fasilitator yang sudah dianggap 
sebagai anak kampung setempat, 
menandakan munculnya kepercayaan 
antara masyarakat desa dan program 
FORCLIME FC dan keberterimaan 
masyarakat terhadap program.

Ownerships dan Beneficiaries Program

 Diskusi tim pada hari pertama 
di kedua DPMU berlangsung hangat. 
Hanya saja harus diakhiri karena malam 
semakin larut. Sambil termenung 
menghabiskan malam, sambil meresapi 
makna “keberterimaan” masyarakat 
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desa terhadap program. Bagaimana 
mengukur keberterimaan tersebut? 
Kami di tim FORCI Dev menggunakan 
tolak ukur ownership (kepemilikan) 
dan beneficiaries (penerima manfaat) 
untuk melihat sejauh mana program 
FORCLIME FC telah diterima oleh 
para pihak di desa. Keyakinan yang 
muncul adalah bahwa masyarakat desa 
harus ditempatkan sebagai penerima 
manfaat program dan pemilik kegiatan 
investasi. Namun bagaimana caranya? 
Apa yang harus dan telah dilakukan 
oleh program FORCLIME FC?

 Pagi hari kedua di Dusun 
Kelawik, DPMU Kapuas Hulu tim 
disuguhi sarapan berupa nasi hangat 
dengan sayur pakis. Di sisi lain Pulau 
Kalimantan, di Kampung Long Ayap, 
DPMU Berau anggota tim lainnya 
sedang menikmati pagi di rumah Kepala 
Desa dengan ditemani gemuruh aliran 
Sungai Segah yang menenangkan. Tim 
melanjutkan diskusi dan memperoleh 
konfirmasi bahwa program FORCLIME 
FC menempatkan masyarakat desa 
sebagai kelompok sasaran yang 
menjadi pemilik kegiatan investasi. 
Hal ini ditunjukkan melalui berbagai 
investasi kegiatan yang perencanaan 
hingga pelaksanaannya dilakukan 
oleh masyarakat desa itu sendiri, baik 
secara berkelompok maupun individu. 
Khusus di DPMU Kapuas Hulu, para FD 
didorong untuk turut menjadi bagian 
dari pelaksana program sehingga jamak 
diketahui bahwa para FD juga berperan 
sebagai ketua kelompok sasaran 
atau Ketua KMPH. Dengan begitu, 
terbangun rasa memiliki dari kelompok 
sasaran sebagai para pelaksana 

program terhadap jenis investasi 
kegiatan yang dilaksanakan sehingga 
pelaksanaan program lebih terjamin 
keberlanjutannya yang diharapkan 
hingga setelah program berakhir. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa program 
FORCLIME FC telah menempatkan 
para FD sebagai local champion yang 
prospektif.

Lain halnya dengan yang terjadi di 
DPMU Berau karena para FK benar-
benar menempatkan diri hanya sebagai 
pengelola program dan pendamping 
pelaksana program. Walaupun begitu 
rasa memiliki masyarakat desa sebagai 
pelaksana program terhadap jenis 
investasi kegiatan yang dijalankan 
sangat tinggi. Hal ini didasarkan 
pada fakta bahwa seluruh pelaksana 
program adalah individu mandiri, dan 
tidak berkelompok, Sehingga berhasil 
atau tidaknya investasi kegiatan 
yang dijalankan, akan berdampak 
langsung ke dirinya sendiri. Tentu saja, 
para individu pelaksana program di 
DPMU Berau berupaya keras untuk 
memastikan keberhasilan investasi 
kegiatan yang difasilitasi oleh program 
FORCLIME FC. Bahkan tim melihat 
fakta di Kampung Long Ayap bahwa 
para pelaksana program merawat 
persemaian secara mandiri sekalipun 
dana investasi dari program FORCLIME 
FC belum diterima.

Fakta ownership di kedua DPMU di 
atas sekaligus mengkonfirmasi siapa 
sebenarnya yang disasar oleh program 
FORCLIME FC sebagai penerima 
manfaat program (beneficiaries), yaitu 
masyarakat desa sebagai kelompok 
sasaran. Lagipula tim mendapat 



Berbagi Pembelajaran dari inisiasi Program 
FORCLIME FC Module

35

informasi secara langsung bahwa 
masyarakat merasa memiliki kebanggan 
tersendiri ketika terpilih sebagai 
bagian dari program dan menerima 
manfaat dari program FORCLIME 
FC. Selain itu, rasa memiliki terhadap 
program juga terbangun dalam diri 
para pihak. Hasilnya banyak pihak 
yang tadinya tidak mengenal menjadi 
lebih mengenal program FORCLIME 
FC, masyarakat yang tadinya tidak 
tahu menjadi tahu, dan para pihak 
yang tadinya menentang menjadi 
mitra akrab pelaksanaan program 
yang sangat baik. Bahkan pada tingkat 
pemerintah daerah yang tadinya tidak 
menganggap keberadaan program 
FORCLIME FC saat ini cenderung 
mengharapkan pelaksanaan lebih 
banyak kegiatan-kegiatan program 
FORCLIME FC untuk desa-desa selain 

dari kelompok sasaran program.

Hal yang menarik adalah bahwa 
tidak seluruh anggota masyarakat 
desa menjadi sasaran penerima 
manfaat program atas berbagai alasan. 
Misalnya, keterbatasan cakupan 
program FORCLIME FC, kesiapan desa, 
dan kesediaan masyarakat desa yang 
disasar sebagai penerima manfaat. 
Untuk itu, tim mencatat bahwa tiada 
gading yang tak retak, tidak ada 
program yang sempurna. Program 
FORCLIME FC sangat patut dijadikan 
stimulan karena berbagai alasan di atas. 
Sehingga sejatinya stimulan, dengan 
berbagai manfaat yang telah tercipta, 
mampu menarik berbagai pihak untuk 
menduplikasi apa yang telah dilakukan 
oleh program FORCLIME FC.

Salah seorang penerima manfaat program FORCLIME FC sedang melakukan 
pemeliharaan terhadap investasi yang diterimanya

Credit Photo: DPMU Kapuas Hulu
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Dukungan dan Fasilitasi Program

Dari berbagai fakta pengelolaan 
dan pelaksanaan program yang telah 
diceritakan di atas, muncul pemahaman 
bahwa terdapat rambu-rambu yang 
harus dipatuhi dalam perencanaan, 
penentuan jenis investasi kegiatan oleh 
masyarakat desa sebagai pelaksana 
kegiatan, penyaluran dana investasi, 
dan mekanisme pendampingannya. 
Hal tersebut ditunjukkan melalui 
mekanisme proposal yang diajukan ke 
DPMU oleh KMPH melalui LPM/TKK. 
Rencana anggaran yang dituangkan 
dalam proposal investasi kegiatan 
kemudian langsung disalurkan ke 
rekening LPM/TKK. 

Penggunaan anggaran yang telah 
cair nantinya tergantung skema yang 
disepakati dengan pengelola program. 

Ada yang menggunakan skema fasilitasi 
kegiatan dengan memberikan modal 
dalam bentuk fisik barang (bibit, pupuk, 
pestisida, alat produksi). Skema lainnya 
adalah dengan memberikan modal 
dalam bentuk fisik uang (berkisar 
antara Rp 6-7 juta untuk tiap penerima) 
maupun biaya modal dan infrastruktur 
(bibit, pupuk, ongkos orang kerja, 
kandang, dan pondok belajar). 

Dalam konteks pencairan dana 
investasi, para PL/FD/FK hanya 
bertugas mendampingi penyaluran 
anggaran tersebut sekiranya LPM/
TKK menemui kendala teknis dalam 
menerima dana investasi dari program 
FORCLIME FC. Untuk memastikan 
bahwa anggaran yang dicairkan 
langsung ke LPM/TKK adalah tepat 
sasaran, selain didampingi oleh PL/
FD selaku pengelola program, anggota 
LPM/TKK telah diberikan pelatihan 
pembukuan sesuai dengan sistem on-
on.

Hal yang mencolok dari sistem 
penganggaran on-on adalah 
perencanaan program yang dilakukan 
harus lebih matang dan tidak 
membuka ruang terhadap perubahan 
tidak terencana. Sekalipun terdapat 
perubahan tidak terencana harus 
melalui mekanisme Non-Objection 
Letter (NOL) yang diterbitkan oleh KfW 
selaku principle agent dalam program 
ini. Kemudian dari segi pengelolaan 
program antara program FORCLIME 
FC dan Biro Perencanaan KLHK, 
seluruh kegiatan yang dirancang dalam 
kerangka program harus sesuai dan 
klik dengan sistematika Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian/Lembaga 
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(RKAKL) Biro Perencanaan KLHK yang 
diatur oleh Kementerian Keuangan. 
Untuk itu mekanisme pelaksanaan/
pencairan dana dan pelaporan keuangan 
(akuntansi) harus mengikuti tata cara 
yang telah diatur oleh pemerintah.

Namun demikian kendala yang 
sering dihadapi dari pelaksanaan 
sistem on-on ini bagi program 
FORCLIME FC adalah ketiadaan ruang 
lentur untuk bertindak ketika terjadi 
ketidaksesuaian pelaksanaan program 
dibandingkan dengan target yang telah 
ditetapkan karena mata anggaran dalam 
RKAKL sudah baku. Sekalipun bisa 
beradaptasi terhadap ketidaksesuaian 
yang terjadi, program FORCLIME 
FC harus melakukan revisi anggaran 
yang dapat menunda pelaksanaan 
program dan berakibat pengelolaan 
operasional yang terlambat dari jadwal 
yang telah ditentukan. Lebih jauh, tim 

mencatat bahwa kemampuan para 
tenaga pelaksana akuntansi yang ada 
di program FORCLIME FC masih perlu 
ditingkatkan, terutama terkait dengan 
aturan-aturan pelaporan keuangan 
terbaru.

Di samping dari kendala-kendala 
yang ditemukan di atas, terdapat 
berbagai hal positif dari pelaksanaan 
sistem on-on ini. Hal ini terlihat dari 
segi perencanaan program yang harus 
dibuat se-sistematis mungkin oleh 
pelaksana investasi kegiatan dengan 
dibantu para pengelola program. Proses 
perencanaan ternyata dimulai dari 
penentuan jenis investasi kegiatan yang 
sesuai dengan karakter sumberdaya 
yang terdapat di desa-desa di dalam DA 
dan penentuan sumberdaya manusia 
yang tersedia di desa sebagai aktor 
pelaksana investasi kegiatan, baik 
secara berkelompok maupun individu 
rumah tangga. Dalam perencanaan 
tersebut juga ditentukan anggaran 
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
setiap jenis investasi kegiatan. Dalam 
hal pelaksanaan investasi kegiatan 
harus sesuai dengan perencanaan 
yang telah ditentukan, sehingga setiap 
anggaran yang digunakan bisa terlihat 
kesesuaiannya serta dapat diukur 
tingkat penyerapannya.

Kelembagaan Lokal Sebagai Pengelola 
Kegiatan Investasi

Para PL/FD/FK sebagai pengelola 
program memiliki tugas mendampingi 
kelompok sasaran program dan 
menjalankan fungsi koordinasi 
antara kelompok sasaran, pihak 

Box 4.

On Budget-On Treasury (on-on) 
adalah mekanisme yang sepenuhnya 
mengikuti sistem keuangan menurut 
regulasi yang berlaku di Indonesia. 
Dalam pelaksanaannya setiap program 
yang mengadopsi sistem on-on harus 
melakukan perencanaan matang 
terhadap jenis kegiatan yang akan 
dilaksanakan dalam kerangka program. 
Untuk itu tidak terdapat ruang 
terhadap perubahan tidak terencana. 
Laporan keuangan (akuntansi) pun 
harus mengikuti tata cara yang telah 
diatur oleh pemerintah, sehingga 
diperlukan keahlian khusus bagi 
personil penanggung jawab keuangan 
program agar sesuai dengan peraturan- 
perundangan yang berlaku.
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desa, pihak kecamatan, hingga ke 
DPMU, begitupula sebaliknya. Salah 
satu tugas pendampingannya adalah 
menjadi garda terdepan komunikasi 
untuk menginformasikan apa itu 
program FORCLIME FC kepada para 
pihak di tingkat tapak berikut dengan 
tujuan-tujuan program dan kerangka 
kerja investasi di wilayah desa. 
Selain itu, para PL/FD/FK bertugas 
membantu LPM/TKK dalam menyusun 
proposal investasi kegiatan pada saat 
musyawarah penyusunan proposal di 
masing-masing desa dan memberikan 
masukkan investasi kegiatan yang 
sesuai dengan karakteristik masyarakat 
desa dan lahannya untuk kemudian 
proposal yang telah selesai diajukan ke 
DPMU dan diteruskan kepada NPMU 
untuk mendapatkan persetujuan. 

Sering kali masukkan investasi 
kegiatan dari PL/FD/FK yang diberikan 
kepada LPM/TKK disesuaikan dengan 
kelompok-kelompok pengelola 
investasi kegiatan yang secara spesifik 
tergabung ke dalam struktur organisasi 
LPM/TKK. Misalnya, dalam satu LPM/
TKK biasanya terdapat beberapa 
kelompok kerja yang disebut Kelompok 
Masyarakat Peduli Hutan (KMPH) 
dengan investasi kegiatan yang cukup 
spesifik, seperti KMPH Hortikultura, 
KMPH Silvofishery, dan lain-lain. Di 
samping itu, pelaksanaan investasi 
kegiatan juga bisa dilakukan secara 
individu sekiranya tidak memungkinkan 
berkelompok. 

Tidak berhenti pada pendampingan 
penyusunan proposal, para PL/
FD/FK juga harus mendampingi 
pelaksanaan investasi kegiatan yang 

telah disetujui oleh NPMU dan DPMU 
guna memastikan bahwa investasi 
kegiatan benar dilakukan sesuai 
dengan rencana yang tertuang dalam 
proposal. Bila terjadi ketidaksesuaian 
pada tahap pelaksanaan, para PL/FD/
FK harus mencatat dan melaporkan 
ketidaksesuaian tersebut kepada 
DPMU kemudian diteruskan ke NPMU 
agar bisa diambil langkah strategis 
penanganan ketidaksesuaian kegiatan. 
Pelaporan pelaksanaan investasi 
kegiatan dilakukan setiap bulan oleh 
PL/FD/FK kepada Tenaga Khusus 
Pelaporan dan Dokumentasi (PDD) 
di DPMU sebagai bahan penyusunan 
laporan tahunan tingkat program 
FORCLIME FC. Lebih jauh, para PL/
FD/FK juga berkewajiban dalam 
melakukan monitoring dan evaluasi 
investasi kegiatan secara rutin, sesuai 
dengan jenis investasi kegiatannya. 
Sehingga program FORCLIME FC 
dapat mengukur kinerja pelaksanaan 
investasi kegiatan relatif terhadap 
keluaran (output) yang diharapkan oleh 
program. Inilah catatan tim terkait PL/
FD/FK sebagai pengelola program.

Pembelajaran menarik dalam 
konteks kelembagaan lokal sebagai 
pengelola kegiatan investasi tersebut 
di atas adalah daya tahan personil 
program FORCLIME FC yang persuasif 
dan gigih menjalin komunikasi 
intensif dengan para pihak sekalipun 
membutuhkan waktu yang lama dan 
berbagai penolakan. Bahkan perlu 
waktu hingga 6 bulan untuk mencapai 
kata sepakat dengan masyarakat 
desa. Walaupun begitu, dengan proses 
komunikasi yang intensif tersebut 
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menciptakan hubungan antara 
program FORCLIME FC dan para pihak 
yang sangat egaliter namun penuh 
penghargaan dan tanggung jawab. 
Hanya saja, perlu menjadi catatan 
bersama bahwa komunikasi yang 
intensif seperti 2 sisi mata uang. Di satu 
sisi memang membantu kelancaran 
pelaksanaan program, di sisi lain juga 
menciptakan ketergantungan para 
pihak terhadap program.

Konteks ketergantungan 
ditunjukkan melalui potret berbagai 
situasi, misalnya permintaan 
pemerintah daerah agar program 
FORCLIME FC juga turut memfasilitasi 
p e m e t a a n 
p a r t i s i p a t i f 
batas desa untuk 
desa-desa selain 
yang didampingi 
oleh program. 
Ketergantungan 
lain yang 
dipotret adalah 
dalam hal 
p e r m o d a l a n 
mengingat seluruh biaya permodalan 
yang digunakan dalam melaksanakan 
investasi kegiatan di tingkat tapak di 
DA dan zona penyangganya merupakan 
dukungan finansial yang berasal dari 
program. Hibah untuk modal investasi 
dapat menyelesaikan persoalan 
keterbatasan modal usaha yang selama 
ini dialami oleh masyarakat desa, 
khususnya kelompok sasaran program. 
Hanya saja bantuan modal usaha 
dalam bentuk hibah tersebut dapat 
mempengaruhi upaya pelaksanaan 
dan pencapaian keberhasilan serta 

keberlanjutan kegiatan investasi 
karena pada situasi tersebut kelompok 
sasaran tidak menanggung beban atau 
resiko/kerugian kegagalan investasi.

Potret lain yang didapatkan adalah 
masyarakat desa sebagai kelompok 
sasaran program juga mengalami 
ketergantungan terkait keterampilan 
manajemen usaha yang ditunjukkan 
melalui kemampuan merancang 
alokasi modal yang dibutuhkan beserta 
dengan upaya menggulirkannya, 
upaya memproses hasil investasi yang 
diperoleh, hingga upaya pemasaran 
hasil investasi. Hal ini berhubungan 
dengan kapasitas kewirausahaan 

kelompok sasaran 
m e n g i n g a t 
k a r a k t e r 
i n t e r v e n s i 
p r o g r a m 
d i l a k s a n a k a n 
dalam bentuk 
investasi kegiatan 
yang harus 
b e r k e l a n j u t a n 
agar hasil 

investasi bisa dinikmati dalam jangka 
panjang. Kapasitas tersebut menjadi 
penting bukan saja untuk periode saat 
program FORCLIME FC masih berjalan, 
melainkan untuk keberlanjutan setelah 
program ini berakhir (pasca program). 
Untuk itu kemandirian kelompok 
sasaran menjadi perhatian penting 
bagi program FORCLIME FC. Selain itu, 
antisipasi lain untuk menanggulangi 
ketergantungan kelompok sasaran 
dan para pihak terhadap program 
FORCLIME FC adalah dengan 
menempatkan ownership investasi 

“Kami ingin membuktikan 
bahwa masyarakat bisa 

menjalankan program ketika 
mereka diberi kesempatan 

sebagai pelaku utama 
kegiatan baik dalam hal 

perencanaan maupun 
peleksanaan kegiatan”

-District Team Leader DPMU Berau-
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kegiatan pada kelompok sasaran dan 
sekaligus sebagai beneficiaries.

Credit Photo: DPMU Kapuas Hulu
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Bagian II
“BEST PRACTICES: 

MEMASTIKAN RUANG 
KELOLA INVESTASI 

MASYARAKAT DESA”
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P
ada akhirnya perjalanan tim di 
hari kedua dilanjutkan untuk 
mengunjungi kantor DPMU 

Kapuas Hulu di Kota Putussibau, 
setelah sesaat sebelumnya berkunjung 
dan berdiskusi di Pondok Belajar Desa 
Mensiau dan dengan KMPH Demplot 
Hortikultura Desa Labian. Dua desa 
dengan karakteristik budaya yang 
sama, yaitu Dayak Iban, namun dengan 
karakteristik biofisik yang berbeda. 
Desa Mensiau pada area perbukitan, 
sedangkan Desa Labian pada area 
dataran rendah. 

Sepanjang perjalanan menuju 
kantor DPMU Kapuas Hulu, sambil 
melewati Hutan Sungai Utik yang 
legendaris itu, tim mendiskusikan 
salah satu investasi kegiatan program 
FORCLIME FC, yaitu pemetaan 
partisipatif batas wilayah desa. 
Pelaksanaan investasi kegiatan 
tersebut ditujukan untuk mendorong 
kepastian ruang kelola investasi 
masyarakat desa sambil menegaskan 
batas dan yurisdiksi ruang kelola 
masyarakat desa sebagai kelompok 
sasaran. Investasi tersebut juga 
mendorong pemenuhan legalitas 
hukum yang berhubungan dengan 
wilayah desa agar terwujud kepastian 
hak atas sumberdaya yang mencakup 
kejelasan kepemilikan dan aliran 

manfaat kepada masyarakat dan desa.

 Pemetaan partisipatif batas 
wilayah desa telah selesai dilakukan 
di Desa Mensiau dan Desa Labian. 
Begitupula di Kampung Long Ayap 
dan Kampung Labanan Makarti. Di 
kedua kampung tersebut telah selesai 
pula melaksanakan investasi kegiatan 
pemetaan partisipatif batas wilayah 
desanya. Dalam konteks pemetaan 
partisipatif tim mencari tahu bagaimana 
proses pelaksanaan investasi tersebut 
hingga mendapatkan batas desa yang 
definitif.

Setibanya di kantor DPMU Kapuas 
Hulu, tim berjumpa dengan seorang 
rekan Tenaga Khusus GIS dan database 
(TK GIS). Dalam perjumpaan tersebut 
tim berdiskusi dan menguak bahwa 
pemetaan partisipatif batas wilayah 
desa merupakan investasi jitu untuk 
menciptakan kepastian bagi investasi 
kegiatan lainnya. Wajar saja, sejatinya 
investasi adalah kegiatan usaha 
yang menciptakan nilai tambah atau 
keuntungan. Walaupun begitu tidak 
ada usaha yang bisa dijalankan jika 
lokasi usahanya tidak pasti. Untuk 
itu pemetaan partisipatif batas desa 
merupakan upaya untuk memastikan 
ruang kelola bagi investasi yang akan 
dijalankan oleh masyarakat desa 
sebagai kelompok sasaran program, 

Kebutuhan Batas Wilayah Desa

Pemetaan Partisipatif Batas Wilayah Desa

“A reasonable probability is the only certainty.” 
– E.W. Howe –
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dengan catatan batas desa yang 
dimaksud adalah batas desa yang 
definitif.

Rupanya proses pemetaan batas 
desa hingga menjadi batas desa yang 
definitif menjadi hal tersendiri yang 
menarik untuk didalami. Hal ini karena 
proses yang kompleks, waktu yang lama, 
dan melibatkan para pihak untuk turut 
serta dalam mengukuhkan batas desa 
tersebut. Mengapa perlu melibatkan 
para pihak? Karena desa tidak berdiri 
sendiri. Ada desa tetangga yang 
memiliki batas yang bersinggungan 
dengan desa kelompok sasaran program 
FORCLIME FC. Maka dari itu potensi 
konflik batas desa cukup tinggi terjadi 
antara desa kelompok sasaran program 
dengan yang bukan kelompok sasaran 
program FORCLIME FC, sekalipun 
tidak menutup kemungkinan timbul 
konflik antar desa kelompok sasaran 
program. Untuk itu sangat diperlukan 
proses yang partisipatif dari para pihak. 
Maka dari itu, proses yang partisipatif 
inilah yang menyebabkan pemetaan 
batas desa menjadi sangat kompleks 

dan membutuhkan waktu yang lama 
untuk mencapai kata sepakat dari para 
pihak. Proses pemetaan partisipatif 
yang demikian tersebut juga diperoleh 
oleh tim ketika melakukan kunjungan 
ke kantor DPMU Berau.

Mencuplik dari proses pemetaan 
partisipatif DPMU Berau yang 
dikonfirmasi oleh DPMU Kapuas 
Hulu bahwa proses dimulai dengan 
pengumpulan dan penelitian dokumen 
dengan menelusuri bukti batas Desa/
Kampung pada dokumen terkait batas 
desa untuk mendapatkan indikasi awal 
garis batas. Hal ini penting karena 
kesalahan indikasi awal garis batas 
desa kelompok sasaran program 
FORCLIME FC bisa menciptakan 
konflik baru. Misalnya, konflik dengan 
desa kelompok sasaran lainnya yang 
berbatasan langsung atau bahkan 
konflik dengan desa yang bukan 
kelompok sasaran program FORCLIME 
FC. Atau bahkan tercipta konflik baru 
dari otoritas yang lebih tinggi, misalnya 
pemerintah kabupaten dengan dalih 
pemetaan partisipatif batas desa 

Wawancara dengan Tenaga Khusus GIS dan Database terkait Pemetaan Partisipatif
Credit Photo: FORCI Development
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tidak sesuai dengan rencana tata 
ruang wilayah kabupaten yang telah 
ditetapkan. 

Untuk mengatasi kompleksitas 
tersebut di atas, program FORCLIME 
FC menyiapkan wawancara semi-
terstruktur dan dilakukan terhadap 
tokoh-tokoh masyarakat di desa serta 
terhadap beberapa staf kunci di kantor 
desa/kampung yang akan terlibat. 
Wawancara juga dilakukan kepada 
para tokoh masyarakat di beberapa 
desa/kampung yang berbatasan 
dengan desa yang sedang dilakukan 
pemetaan partisipatif batas desa. Pada 
tingkat yang lebih tinggi wawancara 
dilakukan kepada camat terkait, tokoh 
masyarakat yang dituakan, tokoh-
tokoh lembaga swadaya masyarakat, 
serta pihak satuan kerja perangkat 
daerah (SKPD) yang berkepentingan. 
Hal ini sangat dibutuhkan untuk 
melihat sejauh mana respon para pihak 
pada tingkat desa/kampung hingga ke 
tingkat kabupaten terhadap proses 
pemetaan partisipatif batas desa ini.

Selanjutnya adalah proses 
pemilihan peta dasar dan pembuatan 
garis batas di atas peta dasar tersebut. 
Proses ini memiliki tantangan 
tersendiri karena harus menghadirkan 
masyarakat desa dalam musyawarah 
batas desa, dengan asumsi bahwa 
area yang mana berdiri batas desa 
merupakan area kelola masyarakat 
sehingga hanya pengelola lahan saja 
yang mengerti betul situasi lahannya. 
Dalam proses musyawarah batas desa, 
program FORCLIME FC juga melakukan 
fasilitasi terhadap persoalan-persoalan 
yang berhubungan dengan batas desa, 
berikut dengan subjek-objek persoalan 
tersebut untuk selanjutnya disusun 
dalam suatu matriks proses pemetaan 
partisipatif batas desa.

Tantangan berikutnya datang 
dari proses penegasan batas desa/
kampung yang mana masyarakat dan 

“Tidak ada usaha yang 
bisa dijalankan jika lokasi 

usahanya tidak pasti. Untuk 
itu pemetaan partisipatif 

batas desa merupakan 
upaya untuk memastikan 

ruang kelola bagi investasi 
yang akan dijalankan oleh 
masyarakat desa sebagai 

kelompok sasaran program 
FORCLIME FC, dengan 

catatan batas desa yang 
dimaksud adalah batas desa 

yang definitif.”

Proses pemasangan pal batas bersama-sama 
masyarakat

Credit Photo: DPMU Berau
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aparat desa dengan didampingi oleh 
Tim Tata Batas FORCLIME FC dan 
Kabupaten bersama-sama melakukan 
transek batas desa untuk melacak 
dan menentukan posisi batas desa, 
serta memasang dan mengukur pilar 
batas desa semi permanen. Untuk 
mendukung proses tersebut, program 
FORCLIME FC memberikan pelatihan 

Training for Trainer (ToT) batas desa 
untuk meningkatkan pengetahuan 
penggunaan GPS dan kartografi 
dasar. Para personil desa yang terlibat 
ke dalam ToT memiliki tugas untuk 
menyebarkan pengetahuan tersebut ke 
masyarakat desa lainnya yang terlibat 
dalam proses pemetaan partisipatif 
batas desa. Hingga akhirnya diperoleh 
hasil transek yang kemudian 

dituangkan ke dalam peta batas desa 
dengan informasi yang riil.

Hal yang tidak kalah penting 
adalah dalam proses transek batas 
desa adalah kehadiran para pihak 
dari desa yang berbatasan dengan 
area yang sedang ditransek tersebut. 
Maka dari itu, proses identifikasi para 
pihak menjadi sangat penting dalam 
kegiatan pemetaan partisipatif batas 
desa. Proses terakhir yang sangat 
menentukan adalah penyusunan 
rancangan peraturan bupati tentang 
peta penetapan batas desa untuk 
kemudian diajukan ke otoritas setempat 
dan kemudian disahkan. Hingga pada 
akhirnya melalui penetapan peraturan 
bupati tersebut, batas desa yang telah 
ditata batas menjadi definitif.

Salah satu proses dalam Pemetaan Partisipatif yang dilakukan bersama-sama masyarakat
Credit Photo: DPMU Berau
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Cerita Kecil Dari Desa Labian dan Desa 
Mensiau, DPMU Kapuas Hulu:  Resolusi 
Konflik Batas Wilayah dan Membantu 
Serapan Dana Desa

Batas desa untuk seluruh desa di 
DA#2, DPMU Kapuas Hulu sudah temu-
gelang yang mana diantaranya adalah 
batas antara Desa Mensiau dan Desa 
Labian. Pemetaan partisipatif batas 
desa yang diinvestasikan oleh program 
FORCLIME FC merupakan terobosan 
kepastian ruang untuk mendukung 
pengelolaan sumberdaya alam 
pada skala kecil dan pengembangan 
ekonomi lokal. Disebut sebagai sebuah 
terobosan karena proses pemetaan 
batas desa tersebut mampu mendorong 
pemenuhan legal standing bagi desa 
saat harus berhubungan dengan 
pihak lain, misalnya, dengan otoritas 
pemerintahan yang lebih tinggi terkait 
perolehan Dana Desa (DD) dan Alokasi 
Dana Desa (ADD). 

Batas desa yang definitif juga 
dapat membantu para pihak untuk 
menghindari atau bahkan memudahkan 
penyelesaian konflik lahan, seperti 
misalnya yang pernah terjadi antara 
Desa Mensiau dan Desa Labian yang 
ternyata merupakan tetangga dekat. 
Selain itu kepastian ruang yang diperoleh 
melalui penyelesaian batas desa, 
secara tidak langsung, memberikan 
keberanian kepada masyarakat untuk 
mengusahakan lahannya hingga 
menciptakan intensitas kelola yang 
lebih tinggi di tingkat tapak. Tingginya 
intensitas kelola di tingkat tapak sangat 
membantu dalam mengembangkan 
usaha skala kecil sehingga ekonomi 

desa semakin bergeliat dan 
menciptakan kemandirian, serta 
ketahanan kelembagaan di desa. Hal 
ini sebagaimana dibuktikan melalui 
geliat usaha Demplot Hortikultura 
Desa Labian dan Pondok Belajar Desa 
Mensiau yang saat ini berkembang 
sangat pesat

Cerita Kecil Hadirnya Pengakuan Atas 
Batas Wilayah Kampung Long Ayap, 
DPMU Berau: Penguatan Yurisdiksi 
Wilayah Adat

Di Kampung Long Ayap, proses 
pemetaan partisipatif batas wilayah 
desa sudah temu-gelang atau definitif 
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yang ditandai dengan diterbitkannya 
SK Bupati Berau No. 460 tahun 2016 
tentang Penetapan Batas Kampung 
Long Ayap, Kecamatan Segah, 
Kabupaten Berau. 

Salah satu hal menarik yang dicatat 
adalah batas desa yang telah temu-
gelang tersebut memberikan kejelasan 
batas yurisdiksi desa yang tidak hanya 
memberikan manfaat bagi pemerintah 
desa, tetapi juga bagi masyarakat 
maupun lembaga adat karena 
mendapatkan kejelasan ruang desa. 
Manfaat tersebut diketahui pula oleh 
masyarakat luas di wilayah sekitarnya. 
Hingga terdapat permintaan dari desa 
lain yang tidak termasuk ke dalam 

kelompok sasaran program FORCLIME 
FC untuk turut difasilitasi dalam 
hal pemetaan batas desa. Bahkan 
permintaan tersebut juga muncul dari 
pemerintah daerah. 

Hal lain yang menarik adalah fakta 
seluruh area pemukiman Kampung 
Long Ayap termasuk ke dalam area 
HGU Perusahaan Perkebunan Kelapa 
Sawit PT. Agrindo. Batas desa yang 
definitif menciptakan kepastian 
yurisdiksi adat Dayak Punan. Karena 
itu dengan menggunakan pendekatan 
hukum adat yang berlaku di tengah-
tengah masyarakat Kampung Long 
Ayap, maka seluruh wilayah desa 
yang telah temu-gelang atau definitif 

Pembukaan arealuntuk pengembangan kelapa sawit di wilayah Kampung Long Ayap

Credit Photo: FORCI Development
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tersebut merupakan wilayah adat. 
Kejelasan batas desa yang telah 
definitif, dengan ditetapkan melalui 
surat ketetapan Bupati Berau, menjadi 
data dasar dan informasi yang kuat 
sebagai bahan kompromi dengan PT. 
Agrindo selaku pemilik ijin pembukaan 
areal perkebunan kelapa sawit. Dari 
kompromi tersebut masyarakat 
Kampung Long Ayap mendapatkan 
kompensasi finansial dari ijin 
pembukaan areal untuk penanaman 
kelapa sawit. Hal ini disebut sebagai 
denda adat.

Kejelasan yurisdiksi batas desa 
menjadi posisi tawar bagi pemerintah 
desa untuk memperjuangkan ruang 
hidup masyarakatnya, dengan 
mendapatkan area pemukiman dan 
area berladang sejauh 2 km dari 
batas luar pemukiman. Proses-proses 
negosiasi sedang berlangsung hingga 
saat ini.

Cerita Kecil Dari Kampung Labanan 
Makarti, DPMU Berau: Konflik Batas 
Wilayah Desa yang Belum Selesai

Di sisi lain Kabupaten Berau, tim 
turut berkunjung ke Kampung Labanan 
Makarti yang dihuni oleh kurang lebih 
278 Kepala Keluarga dengan total 
penduduk sebesar 728 jiwa. Seluruh 
anggota masyarakat desa merupakan 
transmigran yang berasal dari Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, 
Lombok, dan Timor.

Pada desa yang juga merupakan 
kelompok sasaran program FORCLIME 
FC di bawah koordinasi DPMU Berau 
dan berjarak 3 jam perjalanan dari 

Kampung Long Ayap juga ditemukan 
cerita menarik seputar proses 
pemetaan partisipatif batas wilayah 
desa. Hal ini sebagaimana disampaikan 
oleh kepala desa dengan diamini oleh 
PL/FK dan para pengurus TKK bahwa 
proses pemetaan batas wilayah desa 
belum selesai akibat konflik dengan 
desa tetangga, yaitu Desa Tumbit 
Dayak. Konflik tersebut mencuat 
karena sebagian wilayah Kampung 
Labanan Makarti diklaim oleh Desa 
Tumbit Dayak. Disadari oleh para 
pihak di desa bahwa akibat dari proses 
kesepakatan yang belum selesai, 
maka upaya untuk mengoptimalkan 
pemanfaatan lahan-lahan di desa 
akan sulit dilakukan.  Untuk itu proses 
fasilitasi pemetaan partisipatif batas 
wilayah desa oleh program FORCLIME 
FC akan sangat membantu mendorong 
perepatan penyelesaian konflik batas 
desa yang terjadi dengan berbagai 
pihak.



Mengembangkan Ekonomi Lokal dan 
Keberlanjutan Sumberdaya Alam di Tingkat Tapak

50

D
iskusi tim dengan TK GIS DPMU 
Kapuas Hulu semakin hangat 
dengan berbagai gurauan 

terkait dengan pertentangan konsep 
konservasi versus pembangunan. 
Karena tidak mungkin suatu area 
berhutan harus selalu dijadikan area 
konservasi, padahal masyarakat 
terus bertumbuh dalam hal jumlah 
penduduk dan kebutuhan. Gurauan 
ini muncul setelah tim ditunjukkan 
dokumentasi PLUP, terutama peta 
zonasi pemanfaatan lahan, untuk 
Desa Labian yang mana rencana guna 
lahan hutan rawa sekunder yang 

Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif

Menentukan Ruang Hidup Bersama: 
Alokasi Penggunaan Lahan untuk 
Kegiatan Investasi

Proses Perencanaan Tata Guna Lahan secara 
Partisipatif

direncanakan untuk dicadangkan 
sebagai area perkebunan untuk kepala 
keluarga baru yang tidak memiliki 
lahan garapan. Selain itu tim juga 
mendapatkan data yang menunjukkan 
bahwa sebagian kawasan hutan 
rawa sekunder dicadangkan untuk 
menjadi area persawahan untuk 
kepala keluarga baru, untuk warga 
yang tidak mempunyai lahan garapan, 
serta diupayakan untuk mencegah 
perambahan hutan adat.

Cerita tersebut merupakan 
permulaan pendalaman informasi 
mengenai investasi lain untuk 
memastikan ruang kelola investasi 
masyarakat desa, selain dari pemetaan 
partisipatif batas wilayah desa, yaitu 
Participatory Land Use Planning (PLUP). 
Kedua investasi tersebut serupa, 
tetapi tidak sama. Serupa karena sama-
sama berbasis keruangan (spatial) dan 
memanfaatkan teknologi penginderaan 
jauh (remote sensing), tetapi tidak 
sama karena tujuannya berbeda. Jika 
pemetaan partisipatif ditujukan untuk 
mendorong batas desa yang definitif, 
kegiatan PLUP dilakukan untuk 
merencanakan penggunaan lahan pada 
area desa yang telah definitif tersebut. 
Misalnya, penentuan area mana dalam 
desa yang tetap menjadi hutan, bisa 
dimanfaatkan sebagai perumahan, 

Credit Photo: DPMU Kapuas Hulu

“We abuse land because we regard it as a commodity belonging to us. When we see 
land as a community to which we belong, we may begin to use it with love and respect.”

-Aldo Leopold-
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fasilitas umum, kebun, ladang, demplot 
hortikultura, dan investasi kegiatan 
lainnya.

Kedua investasi kegiatan tersebut 
dilakukan di seluruh desa di seluruh 
DPMU program FORCLIME FC. Proses 
yang dilakukan pun sama dengan proses 
pemetaan partisipatif batas desa. 
Hanya saja membutuhkan keterlibatan 
masyarakat desa itu sendiri serta para 
pihak otoritas di dalam desa. Data 
yang dibutuhkan juga sama, yaitu peta 
dasar yang diambil dari peta desa 
yang telah definitif untuk kemudian 
ditampilkan dalam musyawarah desa. 
Ketika musyawarah desa dilaksanakan, 
masyarakat secara berama-ramai dan 
partisipatif menentukan peruntukan 
ruang desa dengan satu tujuan, yaitu 
pengembangan ekonomi lokal dalam 
area desa dengan berangkat dari 
keakuratan informasi atas ruang dan 
waktu. Pelibatan masyarakat desa 
secara aktif sangat dibutuhkan karena 
masyarakat memiliki akumulasi 
pengetahuan terhadap wilayahnya, 
meliputi pemahaman atas karakteristik 
wilayah, pemahaman atas sumber-
sumber ruang penghidupan, dan 
pemahaman atas ruang lindung 
yang ada di sekitar masyarakat 
desa tersebut. Dengan demikian 
hasil PLUP diharapkan bisa menjadi 
bahan pembangunan desa, sehingga 
diarahkan agar klik dan sesuai dengan 
RPJMDes. Harapan tertingginya adalah 
bisa menjadi bagian dari rencana tata 
ruang wilayah kabupaten. 

Cerita di atas mengingatkan 
pandangan Elinor Ostrom tentang 
pentingnya membangkitkan informasi 

dalam ruang dan waktu yang tepat. 
Istilah yang dikemukakan tersebut 
dikenal dengan teori time and space 

information. Dalam teorinya tersebut 
dikemukakan bahwa suatu kebijakan 
harusnya didasarkan informasi 
berdasarkan ruang dan waktu yang 
harus memperhatikan: a) Karakteristik 
sumberdaya alam dan karakteristik 
sosial yang ada di tingkat tapak, b) 
Berbagai jenis strategi produksi yang 
sudah dijalankan dalam suatu wilayah, 
c) Modal sosial masyarakat, serta d) 
Keberadaan institusi lokal.

Hal yang membedakan lainnya 
dengan pemetaan partisipatif adalah 
rencana guna lahan desa yang telah 
disepakati kemudian disahkan oleh desa 

“Secara faktual pemetaan 
partisipatif batas wilayah 

desa dan PLUP mampu 
menjadi alat untuk 

menghindari atau bahkan 
meredam konflik yang 

biasanya ditemukan dalam 
pengelolaan sumberdaya 
alam di Indonesia. Konflik 

yang biasanya terjadi 
antara masyarakat 
dengan masyarakat 
lainnya, masyarakat 

dengan pemerintah, dan 
masyarakat dengan pihak 

swasta”
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melalui suatu peraturan desa, dan itu 
cukup. Di samping itu, selain ditujukan 
untuk pengembangan ekonomi lokal, 
investasi kegiatan PLUP juga ditujukan 
untuk mengurangi konflik yang 
mungkin terjadi di masyarakat desa 
secara internal, yang biasanya muncul 
akibat batas lahan garapan yang tidak 
jelas.

Menemukan Ruang Budidaya di Desa 
Labian, DPMU Kapuas Hulu

 Pada awalnya PLUP di Desa 
Labian hanya sekadar inisiatif untuk 
memastikan lokasi investasi kegiatan 
program FORCLIME FC. Walaupun 
begitu, para pihak melihat PLUP 
juga memiliki manfaat lainnya, yaitu 
alokasi ruang untuk pemanfaatan 
lahan secara optimal. Hingga akhirnya 
PLUP menjadi salah satu jenis investasi 
kegiatan dalam program FORCLIME 
FC guna mendukung optimalisasi 
penggunaan ruang dalam desa sebagai 
media pengembangan ekonomi lokal. 
Selain itu, melalui PLUP program 
FORCLIME FC bisa mengoptimalkan 
investasi kegiatan yang mendukung 
keberlanjutan ekologi dalam konteks 
penurunan emisi dan peningkatan 
cadangan karbon dari tanaman, 
misalnya optimalisasi investasi 
kegiatan agroforestry.

 Fakta yang tercatat atas proses 
PLUP adalah tingkat partisipatif 
masyarakat Desa Labian yang 
cukup tinggi dalam mengumpulkan 
data, informasi, dan perencanaan 
keruangan desa. Hal ini ditunjukkan 
melalui keterlibatan masyarakat, 

lembaga adat, dan pemerintah desa 
dalam musyawarah desa dan proses 
identifikasi di lapangan. Dari proses 
PLUP juga diperoleh fakta bahwa 
terdapat ”kawasan hutan” di dalam 
area Desa Labian yang sudah definitif. 
Terhadap kawasan hutan tersebut 
para pihak di desa telah melakukan 
perencanaan guna lahan, sebagai 
bentuk optimalisasi ruang untuk 
dimanfaatkan dalam pengembangan 
ekonomil lokal. Sepertinya terdapat 
potensi konflik tenurial antara 
masyarakat dengan pemerintah, atau 
pihak lainnya, sehingga diperlukan 
kompromi yurisdiksi atas kawasan 
hutan tersebut. Di samping itu rencana 
guna lahan yang telah ditetapkan 
melalui peraturan desa perlu 
dikomunikasikan dan dikoordinasikan 
kepada pihak-pihak lain yang 
bekerja pada lokasi yang sama untuk 
menghindari tumpang tindih program 
di tingkat tapak.

Potret di Kampung Long Ayap, DPMU 
Berau: Membangkitkan Informasi 
Penguasaan Lahan Dari Tingkat Tapak

Di sisi lain Pulau Kalimantan, dalam 
suatu istirahat senja di pinggir Sungai 
Segah, tim membuat catatan kecil 
terhadap proses-proses pembangkitan 
informasi pemanfaatan lahan dan 
penguasaan hak pemanfaatan lahan 
di Kampung Long Ayap. Keasyikan 
mengurai cerita berawal dari 
menemukan keseruan bersama 
masyarakat dalam mengelaborasi 
pengetahuan lokal tentang wilayah 
desa hingga proses fasilitasi secara 
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intensif yang telah dilakukan untuk 
memperkaya akumulasi pengetahuan 
masyarakat dan para pendamping.

Patut diketahui bahwa area desa 
telah dikelilingi oleh berbagai izin 
pemanfaatan lahan, seperti perkebunan 
kelapa sawit maupun izin konsesi hutan 
alam (IUPHHK-HA), diantaranya adalah 
HGU perkebunan kelapa PT. Agrindo 
seluas 3.229,36 hektar; PT. Mulia Inti 
Persada seluas 1.749,67 hektar; dan 
PT. Sanggam Harapan Sejahtera seluas 
2.117 hektar. Untuk IUPHHK-HA 
teridentifikasi terdapat PT. Inhutani I 
(Unit Labanan) seluas 3.923,12 hektar; 
PT. Inhutani I (Unit Segah Hulu) seluas 
1.890,39 hektar; dan PT. Sumalindo 
Lestari Jaya IV seluas 8.199,78 hektar.

Cerita kemudian berkembang 
tentang pemukiman desa dan ladang 
masyarakat yang diklaim termasuk 
ke dalam areal kerja Agrindo dan 
MIP yang merupakan perusahaan 
perkebunan kelapa sawit. Hal 
tersebut tentu saja menimbulkan 
konflik karena pemukiman serta 

ladang masyarakat yang diklaim 
sudah siap untuk dilakukan kegiatan 
pengelolaan perkebunan kelapa sawit, 
sedangkan masyarakat desa masih 
sangat menggantungkan pemenuhan 
kebutuhan hidupnya dari ladang dan 
bahkan dari keberadaan hutan yang 
juga turut diklaim. Ketergantungan 
yang dimaksud ditunjukkan melalui 
kegiatan aktif masyarakat dalam 
mencari Sagu di hutan, terutama ketika 
hasil panen padi tidak maksimal. Selain 
itu ketergantungan tersebut juga 
ditunjukkan melalui kegiatan berburu 
yang masih dijalani oleh masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhan protein 
yang akan dibagikan kemudian 
kepada anggota masyarakat lainnya. 
Masyarakat desa pun masih memiliki 
kerekatan budaya dengan keberadaan 
hutan melalui berbagai upacara adat.

Untuk itu para pihak menjalankan 
berbagai proses komunikasi untuk 
memperjuangkan status wilayah 
pemukiman desa sejauh 2 km dari 
bibir sungai agar tidak menjadi bagian 
dari klaim perkebunan kelapa sawit 

Bimbingan tentang cara penggunaan GPS

Credit Photo: DPMU Berau
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tersebut dan dalam rangka memastikan 
bahwa masyarakat masih memiliki 
ruang untuk dapat melakukan aktifitas 
budidaya perladangan dan pertanian 
lainnya. Upaya tersebut didukung 
dengan informasi wilayah desa seluas 
33.107 hektar yang mana batas 
desanya sudah definitif. Selain itu juga 
didukung melalui informasi rencana 
guna lahan dari hasil PLUP yang mana 
dari seluruh wilayah desa yang telah 
definitif ditentukan ruang peruntukkan 
ladang seluas 78 Hektar dan hutan desa 
seluas 5.640 hektar.

Sehubungan dengan proses 
PLUP di Kampung Long Ayap, para 
PL menyebutnya sebagai suatu 
proses “Berjalan Sambil Membangun 
Jalan”. Ini merupakan ungkapan 
untuk menunjukkan pemahaman 
para pihak terkait proses PLUP 
saat ini yang berbeda dari tujuan 
awalnya. Hal ini karena pada awalnya 
PLUP hanya sebatas kegiatan untuk 
mengidentifikasi area-area dalam desa 
yang dapat dioptimalkan sebagai lokus 
investasi kegiatan program FORCLIME 
FC. Hanya saja seiring berjalanya 
waktu, para pihak sadar bahwa 
PLUP bukan merupakan alat untuk 
tujuan sesederhana itu atas dasar 
perkembangan berbagai dinamika 
persoalan masyarakat desa terkait 
konflik penggunaan lahan, potensi 
kecenderungan penggunaan lahan, 
dan pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan penggunaan lahan. Hingga 
akhirnya program FORCLIME FC 
menjadikan PLUP sebagai salah satu 
investasi kegiatan dalam rangka 

memastikan ruang kelola investasi 
masyarakat desa.

Untuk menjalankan PLUP di 
Kampung Long Ayap, program 
FORCLIME FC benar-benar 
memanfaatkan sekaligus menguatkan 
akumulasi pengetahuan masyarakat 
desa tentang pemanfaatan wilayah 
desa. Salah satu penguatan yang 
dilakukan oleh program FORCLIME 
FC adalah pengayaan pengetahuan 
masyarakat tentang GPS dan kartografi 
dasar, yang telah disampaikan pada 
bagian terdahulu dalam tulisan 
ini. Dengan berbekal pengetahuan 
tersebut masyarakat dapat memetakan 
pemanfaatan lahan yang ada di wilayah 
administarsi desa mereka, baik 
termasuk kawasan lindung maupun 
kawasan budidaya, sebagaimana 
cerita terkait berbagai izin HGU dan 
konsesi IUPHHK-HA di atas serta 
hutan lindung yang diusulkan sebagai 
hutan desa. Bahkan masyarakat desa 
dapat mengidentifikasi areal budidaya 
masyarakat lainnya dan siapa saja 
yang memiliki hak atas lahan yang 
dimanfaatkan tersebut. 

Tidak hanya berhenti sampai pada 
kemampuan bersama memetakan 
tata guna lahan desa, tetapi saat ini 
masyarakat juga mampu membuat 
perencanaan pemanfaatan lahan 
untuk masa yang akan datang melalui 
musyawarah desa. Lebih jauh, bahkan 
ketika hasil pemetaan tata guna 
lahan desa menemukan bahwa ruang 
budidaya yang saat ini ada dirasakan 
belum optimal akibat jenis tanaman 
yang kurang tepat, masyarakat 
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bisa memutuskan untuk mengganti 
komoditas tanaman sesuai dengan 
kesepakatan bersama.

Menjelang jam 11 malam tim 
diingatkan bahwa penerangan dari 
jenset akan dipadamkan. Pada akhirnya 
tim pun harus menutup catatan 
tentang betapa menariknya 
proses PLUP Kampung 
Long Ayap.
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Salah satu lokasi perladangan masyarakat di Kampung Long Ayap yang ditanaman 
Padi Gunung, meskipun areal tersebut masuk dalam wilayah perkebunan

Credit Photo: FORCI Development
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Inisiasi Pengelolaan Hutan Desa

Kompromi Atas Yurisdiksi Wilayah 
Desa Dengan “Kawasan Hutan” 

K
etika berada di Kampung Long 
Ayap, salah satu informasi 
yang dicatat oleh tim adalah 

masyarakat desa secara leluasa 
dapat melakukan budidaya di bawah 
tegakan dengan menanam tanaman 
obat, pengumpulan rotan, bahkan 
memanfaatkan hasil-hasil lain dari 
hutan yang merupakan bagian 
dari yurisdiksi Kampung 
Long Ayap. 

Pemanfaatan hutan tersebut ditentukan 
oleh relasi sosial-budaya dan ekonomi 
masyarakat, serta berdasarkan 
kesepakatan yang dibangun dan 
dihormati oleh masyarakat secara arif. 
Hanya saja, segala aktifitas masyarakat 
tersebut bisa dilaksanakan ketika 
masyarakat belum mengetahui bahwa 

hutan tersebut 

“See That Forest? People live there”
-anonymus-
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merupakan hutan lindung. 

Fungsi lindung yang disematkan 
kepada hutan tersebut berakibat pada 
segala bentuk pemanfaatan hutan 
menjadi terlarang, bahkan pemanfaatan 
oleh masyarakat desa sekalipun. Tentu 
saja hal ini menyebabkan pro-kontra, 
sekalipun hutan tersebut berada dalam 
yurisdiksi desa. Hingga akhirnya, untuk 
bisa mengakses kembali sumberdaya 
hutan tersebut, dengan difasilitasi oleh 
program FORCLIME FC, masyarakat 
menempuh berbagai 
prosedur dan 

mekanisme untuk mendapatkan izin 
agar hutan tersebut menjadi Hutan 
Desa. 

Menurut masyarakat desa, Hutan 
Desa merupakan pilihan paling tepat 
untuk bisa secara leluasa melakukan 
kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan 
di dalam hutan dibandingkan jika 
berstatus Hutan Adat, HKm, maupun 
HTR. Selain itu Hutan Desa dianggap 
sebagai penyangga akhir bagi 
masyarakat ketika wilayah desa sudah 

dikepung dengan perkebunan 
kelapa sawit.

Bentang Alam Hutan Desa dan Pemukiman Kampung Long Ayap

Credit Photo: FORCI Development
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Upaya Memastikan Akses Terhadap 
“Kawasan Hutan”

Status “lindung” yang disematkan 
pada hutan yang persis berada tepat di 
bagian utara pemukiman masyarakat 
Kampung Long Ayap didasarkan pada 
UU 41/1999 mengenai pembagian 
fungsi hutan, yaitu produksi, konservasi, 
dan lindung. Terutama fungsi lindung 
suatu hutan ditentukan berdasarkan 
kriteria penetapan hutan lindung yang 
terdiri dari total skor kelerengan, jenis 
tanah, dan curah hujan. Tujuan suatu 
kawasan hutan ditetapkan sebagai 
hutan lindung semata-mata ditujukan 
untuk melindungi sistem penyangga 
kehidupan dalam mengatur tata air, 
mencegah banjir, mengendalikan 
erosi, mencegah intrusi air laut, dan 
memelihara kesuburan tanah.

Dalam UU 41/1999 ditentukan 
bahwa hutan lindung bisa dimanfaatkan 
melalui rezim izin usaha, namun 
terbatas pada izin usaha pemanfaatan 
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa 
lingkungan, dan izin pemungutan hasil 
hutan bukan kayu. Pemberlakuan 
rezim izin ini-lah yang menghilangkan 
hak akses masyarakat Kampung Long 
Ayap terhadap sumberdaya hutan. 
Padahal hutan tersebut merupakan 
warisan leluhur yang sudah dikelola 
dan dimanfaatkan secara turun-
temurun. Selain itu, dengan penetapan 
hutan lindung tersebut menjadi 
penyebab ruang masyarakat semakin 
sempit karena hutan yang tersedia 
semakin terbatas, sedangkan lahan 
lain sudah berubah fungsi menjadi 
Area Penggunaan Lain (APL) yang 

pemanfaatannya didominasi oleh 
perkebunan kelapa sawit, sebagaimana 
disinggung sebelumnya.

Masyarakat Kampung Long Ayap 
memahami situasi keterbatasan 
tersebut. Walaupu begitu, masyarakat 
masih tetap berupaya memanfaatkan 
sumberdaya hutan lindung yang ada 
dengan mengajukan hak pengelolaan 
hutan dengan status hutan adat ke 
pemerintah daerah. Hanya saja proses 
panjang harus didahului dengan 
penetapan status masyarakat adat. 
Padahal kriteria penetapan asal 
usul Dayak Punan tergolong rumit 
mengingat komunitas suku dayak 
ini merupakan dayak penggembara. 
Hampir 2 tahun lamanya proses untuk 
mendapatkan akses tersebut, namun 
tidak ada perkembangan berarti, 
terutama ternyata pemerintah pada 
berbagai tingkatan (pusat dan/atau 

Semua Karena Hutan lindung

“Dahulu kami bisa ambil rotan, ambil sagu, 
dan ambil tanaman obat di sana (hutan 

lindung)”

“Kalau mau lihat itu hutan lindung 
gampang, tinggal buka peta nanti ada 
legenda, nah di sana ada informasi itu 

hutan lindung. Hutan lindung tidak boleh 
diapa-apakan, perusahaan saja tidak 

berani masuk apalagi masyarakat” 

~Pemuda Lokal/FK Kampung Long Ayap~

“Apakah kami bisa memanfaatkan hutan 
lindung di depan rumah kami? Sementara 
sekitar pemukiman kami sudah jadi kebun 

sawit semua. Kami masih butuh hutan”

~Pendeta/Sekretaris LPHD Kampung Long Ayap~
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daerah) belum memiliki regulasi yang 
mengatur secara spesifik mengenai 
hutan adat dan masyarakat hukum 
adat.

Kesulitan masyarakat dalam 
mengakses sumberdaya hutan 
lindung tersebut dibaca oleh program 
FORCLIME FC dan dianggap sebagai 
peluang untuk mendukung sasaran 
utama program, yaitu penurunan emisi 
karbon. Apalagi ternyata diketahui 
dari catatan tim bahwa hutan lindung 
Kampung Long Ayap masih memiliki 
tutupan yang baik dan keberadaan 
hutan lindung tersebut perlu 
dipertahankan/diselamatkan untuk 
membendung ekspansi perkebunan 
kelapa sawit.

Adanya kepentingan yang sama 
antara masyarakat Kampung Long 

Ayap dan program FORCLIME 
FC dalam mempertahankan dan 
menjaga hutan lindung, menjadi 
dasar bagi program untuk melakukan 
fasilitasi agar masyarakat kampung 
mendapatkan akses pengelolaan 
terhadap hutan lindung. Hanya saja 
bila dibandingkan dengan skema 
hutan adat, pengelolaan hutan desa 
merupakan pilihan yang dipandang 
lebih tepat, bahkan jika dibandingkan 
dengan skema perhutanan sosial yang 
lain. Hal ini karena dukungan regulasi 
dan kebijakan pemerintah terhadap 
pelaksanaan hutan desa sebagai bagian 
dari program perhutanan sosial sudah 
tersedia dengan sangat memadai, 
sehingga memudahkan fasilitasi yang 
dilakukan oleh program FORCLIME FC.

Tim mencatat bahwa program 
FORCLIME FC melakukan fasilitasi 

Penyerahan SK Hutan Desa Long Ayap di Istana Kepresidenan

Credit Photo: DPMU Berau
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pembentukan Hutan Desa sejak tahun 
2015. Dalam proses tersebut program 
FORCLIME FC yang diwakili oleh 
DPMU Berau dengan dibantu oleh GFA 
mengusulkan hutan desa Kampung 
Long Ayap kepada Bupati Berau. 
Proses pengusulan dilakukan dengan 
menyusun deskripsi calon hutan desa, 
pembentukan lembaga pengelola hutan 
desa (LPHD), dan mengusulkannya 
ke Kementerian Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup (KLHK) melalui 
rekomendasi Bupati Berau. Hanya 
saja, sejak Permen LHK No. 83/2016 
diterbitkan, usulan terkait Hutan Desa 
dapat langsung diajukan ke Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(Men LHK).

Keseriusan fasilitasi program 
FORCLIME FC kemudian diwujudkan 
melalui workshop perhutanan sosial 
pada akhir Tahun 2016 yang dihadiri 
oleh tiga DPMU, yaitu DPMU Kapuas 
Hulu, DPMU Malinau, dan DPMU 
Berau itu sendiri. Dalam workshop 
tersebut diputuskan bahwa usulan 
pembentukan hutan desa Kampung 
Long Ayap segera disiapkan untuk 
kemudian diajukan ke Men LHK. 
Selanjutnya, verifikasi terhadap calon 
areal hutan desa Kampung Long Ayap 
dilakukan oleh Direktorat PSKL, 
BPDAS-PS Kementerian LHK, Balai 
PSKL, Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur, KPH, dan Balai 
Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) 
yang didampingi oleh Tim DPMU 
Berau program FORCLIME FC. Hingga 
akhirnya pada tahun 2017 hutan desa 
Kampung Long Ayap ditetapkan oleh 
Men LHK melalui SK.526/Menlhk-

PSKL/PSL.0/2/2017.

 Dari diskusi tersebut tercatat 
upaya keras dan besarnya investasi 
yang diberikan oleh program 
FORCLIME FC untuk memastikan 
keabsahan hutan desa Kampung Long 
Ayap. Selain itu ternyata program 
FORCLIME FC menjadi salah satu 
garda terdepan perhutanan sosial 
yang ditunjukkan dengan 2 hutan desa 
lainnya di DPMU Berau dan 7 hutan 
desa di DPMU Kapuas Hulu yang sudah 
diselesaikan hingga tingkat ketetapan 
Men LHK. Ini merupakan prestasi.

Tantangan Membentang di Depan

Dari cerita mengenai hutan 
desa Kampung Long Ayap di atas tim 
memberikan tanda tanya besar, yaitu 
setelah surat keputusan Men LHK 
tentang hutan desa berhasil diperoleh, 
lalu apa langkah selanjutnya? 
Terutama dalam mengoptimalkan 
p e m a n f a a t a n s u m b e r d a y a 
h u t a n 
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desa untuk sebesar-besar kemakmuran 
masyarakat desa. 

Pertanyaan tersebut dijawab 
melalui penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) 
dengan tetap didampingi oleh para 
pengelola program. Begitu banyak 
inisiatif kegiatan pengelolaan 
bermunculan, baik yang berasal dari 
para pengelola program maupun 
masyarakat desa. Berbagai inisiatif 
kegiatan yang tertuang di dalam 
RPHD adalah pengelolaan potensi 
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang 
meliputi Gaharu, Rotan, Madu. Selain 
itu terdapat inisiatif pengelolaan 
Potensi Jasa Lingkungan, diantaranya 
adalah pengembangan ekowisata, 
yakni wisata petualangan arung jeram, 
panjat tebing, flying fox, rumah singgah, 
wisata goa, dan wisata religi. Inisiatif 
lainnya adalah pengelolaan potensi 
kawasan lainnya seperti pemanfaatan 
buah-buahan, tanaman obat, dan 
satwa. Dalam 

perkembangannya masyarakat juga 
memiliki inisiatif pengelolaan potensi 
hutan desa untuk dikembangkan 
sebagai sumber bahan baku air minum.

Dari RPHD tersebut, LPHD dengan 
dibantu pengelola program berhasil 
menyusun sebuah Rencana Kerja 
Tahunan (RKT) tahun 2017. Aktivitas 
LPHD yang tertuang dalam RKT 
tersebut meliputi kegiatan konservasi, 
perlindungan dan pengamanan hutan, 
serta kegiatan pemanfaatan HHBK. 
Beberapa kegiatan tahun 2018 juga 
telah dilaksanakan di dalam hutan 
desa, seperti penanaman tanaman 
obat dan tanaman buah-buahan, 
meskipun kegiatan tersebut bukan 
merupakan rangkaian aktivitas LPHD 
yang tercantum dalam RPHD dan RKT, 
namun merupakan kegiatan investasi 
kegiatan program yang diinisiasi oleh 
TKK. Diakui oleh LPHD bahwa inisiatif 
RPHD belum dapat diwujudkan hingga 
tahun 2018 akibat Kelompok Usaha 
Perhutanan Sosial (KUPS) belum 

terbentuk.

Keindahan Bentang Alam Hutan Desa Kampung Long Ayap.

Credit Photo: FORCI Development
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Hutan Desa Kampung Long Ayap: 
Antara Harapan dan Keterbatasan 
Kapasitas 

Sebagaimana yang telah 
diceritakan di atas bahwa terdapat 41 
Kepala Keluarga di Kampung Long Ayap 
dengan jenis pekerjaan diantaranya 
adalah petani berladang gilir-balik, 
mendulang emas, buruh kebun, 
berburu, dan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS). Di samping harus melakukan 
pekerjaan-pekerjaan di atas, seluruh 
kepala keluarga Kampung Long Ayap 
memiliki kewajiban mengelola potensi 
Hutan Desa seluas 5.640 ha dan 
telah terbagi ke dalam 3 Blok, yaitu 
Blok Utara Kampung, Blok Tengah 
Kampung, dan Blok Selatan Kampung. 
Dari ketiga blok tersebut, baru Blok 
Tengah Kampung yang telah selesai 
dilakukan tata batas, sementara 2 blok 
lainnya belum ditentukan kapan akan 
dilakukan penataan batas.

Berbagai inisiasi yang berkembang 
untuk mengoptimalkan potensi hutan 
desa adalah mendorong pemanfaatan 
jasa wisata hutan desa yang sangat 
kuat didorong oleh pengelola 
program. Sementara itu anggota LPHD 
sendiri berpikir tentang bagaimana 
mengoptimalkan jasa air minum dari 
sumberdaya air di hutan desa, selain 
dari inisiatif perluasan pasar tanaman 
obat bawang dayak.

Kampung Long Ayap memiliki 
sumberdaya yang memadai untuk 
mengelola hutan desa, berupa 
kerekatan relasi sosial yang tinggi dan 
ketersediaan sumberdaya hutan desa 
yang melimpah. Hanya saja, untuk 

dapat memaksimumkan manfaat 
atas sumberdaya hutan desa tidak 
cukup hanya dengan dua sumberdaya 
tersebut, tetapi perlu didukung oleh 
sumberdaya manusia, infrastruktur, 
dan finansial. Pada sisi lain, terdapat 
situasi ketidakseimbangan rasio 
jumlah kepala keluarga dengan luas 
hutan desa yang harus dikelola. Untuk 
itu LPHD dan pengelola program 
FORCLIME FC perlu melihat kembali 
situasi keterbatasan sumberdaya yang 
dimaksud dan membuat strategi jitu 
penguatan sumberdayanya.
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Credit Photo: FORCI Development
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Aktivitas Wanita Dayak dalam Membuat Kerajinan Rotan.

Credit Photo: FORCI Development
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Bagian IIII
“BEST PRACTICES: 

MENGEMBANGKAN 
EKONOMI LOKAL 

MASYARAKAT DESA”
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P
erjalanan tim di DPMU Kapuas 
Hulu berakhir sesaat setelah 
obrolan dengan TK GIS DPMU 

Kapuas Hulu di Kota Putussibau juga 
berakhir. Begitupula perjalanan tim 
yang sedang beranjangsana di DPMU 
Berau juga berakhir sesaat setelah 
diskusi dengan para personil turut 
berakhir. Dalam obrolan terakhir di 
kedua DPMU, tim mendapat kesan 
bahwa program FORCLIME FC 
berupaya menghadirkan intensitas 
pengelolaan sumberdaya alam di 
tingkat tapak. Hal ini disimpulkan 
setelah beberapa waktu sebelumnya 
melihat fakta pelaksanaan investasi 
kegiatan di Desa Mensiau, Desa Labian, 
Kampung Long Ayap, dan Kampung 
Labanan Makarti.

 Upaya program FORCLIME 
FC dalam menghadirkan intensitas 
pengelolaan sumberdaya alam di 
tingkat tapak telah memberikan sudut 
pandang lain, bahwa tidak selamanya 
pengelolaan sumberdaya alam hanya 
bisa dilakukan oleh unit usaha besar. 
Karena dari pembelajaran program 
FORCLIME FC ditunjukkan bahwa 
pengelolaan sumberdaya alam juga bisa 
dilakukan pada skala terkecil yurisdiksi 
pemerintah, yaitu desa, dengan para 

Geliat Ekonomi di Desa Labian, DPMU Kapuas Hulu: Memulai 
dari Satu Menjadi Dua dan Seterusnya

Berbagi Resiko, Berbagi Manfaat

“When we empower our communities, we are all better off” 
– Kerry Bentivolio–

pelaksana pada tingkat rumah tangga. 
Hal ini tentu membangkitkan rasa 
percaya diri masyarakat desa dan 
membuktikan bahwa mereka juga 
bisa melakukan berbagai kegiatan 
produktif berbasis sumberdaya alam 
secara efisien dan memiliki nilai 
tambah ekonomi yang tinggi. Hingga 
pada akhirnya segala jenis investasi 
kegiatan FORCLIME FC menggeliatkan 
roda perekonomian di desa. Contohnya 
adalah sebagaimana disaksikan oleh 
tim FORCI Dev di Kabupaten Kapuas 
Hulu ketika berkunjung ke kelompok 
Demplot Hortikultura Desa Labian 
yang diketahui memiliki kemajuan 
ekonomi menakjubkan.

Ketika tim FORCI Dev 
beranjangsana ke demplot hortikultura 
tersebut, seluruh anggota kelompok 
sasaran yang berjumlah 10 orang turut 
mendampingi. Dalam obrolan santai, 
dengan ditemani secangkir kopi manis 
yang disediakan oleh Bu Carolina, tim 
mendapatkan pengakuan bahwa para 
kelompok sasaran yang berlokasi di 
Dusun Utik-Utik, Desa Labian memilih 
jenis investasi kegiatan demplot 
hotikultura karena beberapa anggota 
kelompok sudah memiliki pengetahuan 
dan pengalaman yang mumpuni 
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tentang teknis budidaya sayur-mayur. 
Selain itu, para anggota kelompok 
menyatakan bahwa sudah sejak dulu 
Desa Labian memiliki persoalan 
pasokan sayur-mayur dengan harga 
terjangkau, seperti mentimun, sawi, dan 
terong. Hal ini dilihat sebagai peluang 
pengembangan demplot hortikultura, 
sehingga jenis-jenis tanaman tersebut 
yang pada awalnya dikembangkan 
dalam rancangan investasi kegiatan 

demplot hortikultura Desa Labian.

Seluruh anggota kelompok 
merupakan sahabat dan keluarga ketua 
kelompok sasaran, yaitu Pak Hendrikus. 
Para sahabat dan keluarga ketua 
kelompok berkenan bergabung ke 
dalam kelompok demplot hortikultura 

karena memiliki persoalan yang sama, 
yaitu persoalan ekonomi, terutama 
terkait dengan kebutuhan uang tunai 
untuk anak sekolah, belanja kebutuhan 
harian, keperluan kesehatan, dan 
keperluan mendadak lainnya. Diantara 
mereka telah terbentuk kesadaran 
kolektif bahwa pemenuhan kebutuhan 
ekonomi tidak cukup dari hasil kegiatan 
perladangan gilir-balik. Apalagi budaya 
masyarakat setempat menganggap 
jual-beli beras hasil ladang sebagai hal 
yang tabu.

Dengan kegiatan berkelompok, 
resiko dan manfaat usaha menjadi 
ruang bersama. Bila terjadi kegagalan 
usaha, hal tersebut menjadi resiko 
dan tanggung jawab bersama. Bila 
mendapatkan keuntungan, hasil usaha 
tersebut turut dinikmati bersama.

Salah satu Demplot Hortikultura, Dusun Utik-utik, Desa Labian, Kabupaten Kapuas Hulu

“Buat orang (Dayak) 
Iban, menjual beras hasil 
ladang adalah semiskin-
miskinnya orang (Dayak) 

Credit Photo: FORCI Development
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Memutuskan Bersama, Berbagi Peran, 
dan Tanggung Jawab

 Inisiatif kelompok sasaran 
membangun demplot hortikultura 
dengan komoditas sayur-mayur 
yang dibutuhkan oleh masyarakat 
Desa Labian merupakan cara cerdik 
dalam memotret peluang kebutuhan 
pasar. Inisiatif tersebut diajukan 
kepada program FORCLIME FC yang 
kemudian disetujui dan memperoleh 
dana investasi sebesar kurang lebih Rp 
20 juta pada awal tahun 2017. Dalam 
kurun waktu kurang dari satu tahun, 
dana investasi tersebut telah kembali 
modal, bahkan memiliki keuntungan 
untuk kelompok. Walaupun 
begitu, berdasarkan kesepakatan 
anggota kelompok, modal ditambah 
keuntungannya tersebut tidak 
dibagi pro-rata ke seluruh anggota 
kelompok. Melainkan dipakai untuk 
tambahan modal pengembangan 
usaha ke kegiatan Silvopastural. 
Investasi kegiatan silvopastural ini 

juga merupakan bagian investasi 
jangka panjang yang diajukan oleh 
kelompok pada tahap kedua investasi 
dengan nilai investasi sebesar kurang 
lebih Rp 38 juta. Dengan ditambah 
ditambah keuntungan demplot 
hortikultura sebelumnya, maka ketika 
itu kelompok yang dipimpin oleh Pak 
Hendrikus memiliki dana investasi 
lebih dari Rp 50 juta untuk digunakan 
dana pengembangan usaha demplot 
hortikultura dan silvopastural.

 Seluruh anggota kelompok 
memiliki pemahaman yang sama bahwa 
investasi kegiatan silvopastural mesti 
dikembang di area yang sama dengan 
area budidaya sayur-mayur dan harus 
saling menguntungkan. Untuk itu, ide 
yang berkembang di antara anggota 
kelompok adalah pengembangan 
peternakan kambing dengan kandang 
panggung. Tujuan dari pembuatan 
kandang panggung adalah agar tingkat 
kematian kambing bisa ditekan akibat 
kontaminasi amoniak dari kotorannya, 
serta kotoran yang jatuh ke bawah 

Jadwal kerja, sebagai bentuk pembagian peran dan tanggung jawab antar anggota kelompok

Credit Photo: FORCI Development
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bisa dikumpulkan dan dimanfaatkan 
sebagai pupuk kompos. Ternyata 
kombinasi silvopastural dan budidaya 
sayur-mayur berjalan lancar.

 Hal menarik dalam catatan tim 
adalah informasi bahwa belum 2 tahun 
berselang sejak penerimaan dana 
investasi tahap pertama, kelompok 
demplot hortikultura juga memperoleh 
hasil dari usaha budidaya sayur-mayur 
dan telah berbagi keuntungan ke 
seluruh anggota kelompok. Bahkan 
diketahui bahwa dana yang kembali 
modal untuk kedua kalinya tersebut 
telah berkembang menjadi warung 
sembako yang terletak persis di bagian 
pinggir demplot hortikultura. Lebih 
jauh, kambing yang semula berjumlah 
10 ekor, saat ini sudah berkembang 
menjadi 15 ekor. Untuk itu, secara 
total belum 2 tahun berselang, 
dana investasi sudah berkembang 
pesat menjadi 3 jenis investasi yang 
berbeda-beda pada lahan yang sama. 
Dana investasi yang berkembang 
sedemikian cepat tersebut ternyata 
didukung oleh pembagian tugas yang 
jelas di antara para anggota kelompok 
sasaran, pembagian jadwal kerja, 
serta komunikasi intensif kelompok 
sasaran secara internal. Ketiga hal 
tersebut merupakan bagian dari proses 
perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengendalian usaha 
bersama secara matang.

Dalam konteks pembagian 
tugas, tim mencatat bahwa masing-
masing anggota berbagi peran dalam 
mengembangkan usaha yang mereka 
lakukan. Hal ini digambarkan dengan 
market intelligence yang sering dilakukan 

oleh Bu Herani dan Bu Carolina, dua 
wanita anggota kelompok Demplot 
Hortikultura. Market intelligence 

atau kecerdasan pasar adalah peran 
yang diambil kedua wanita tangguh 
tersebut untuk “memata-matai” 
komoditas yang sedang melimpah 
di pasar, berikut dengan harga jual 
minimum-maksimumnya. Informasi 
pasar tersebut digunakan untuk 
memaksimumkan produksi sayur-
mayur agar tidak terjerumus pada 
jebakan pasar. Misalnya dengan 
menganut prinsip supply-demand, 
harga mentimun sudah pasti murah 
ketika pasar mengalami kelimpahan 
pasokan mentimun. Informasi tersebut 
kemudian dikalkulasi agar diketahui 
kapan kelimpahan tersebut terjadi, 
komoditi sayur-mayur apa saja yang 
diperkirakan mengalami kekurangan 
pasokan, dan desa mana saja yang 
akan menjadi pemasok terbesar di 
pasar. Informasi-informasi tersebut 
digunakan oleh anggota kelompok 
untuk mengatur produksi mentimun di 
demplot hortikultura agar tidak terlalu 
menghabiskan sumberdaya, sehingga 
budidaya sayur-mayur akan difokuskan 
pada komoditas non-mentimun, 
misalnya terong, untuk kemudian 
dipanen dan dijual dengan harga tinggi.

 Tidak berhenti pada strategi 
pasar dan market intelligence yang 

ciamik. Seluruh anggota kelompok juga 
memiliki peran dalam pengembangan 
bisnis. Hingga pada akhirnya saat ini 
kelompok Demplot Hortikultura Desa 
Labian telah memiliki beberapa usaha 
lain, yaitu unit usaha pupuk kompos, 
jahe instan sachet, kripik pisang sachet, 



Berbagi Pembelajaran dari inisiasi Program 
FORCLIME FC Module

71

dan budidaya madu kelulut. Dalam 
perencanaan yang dilakukan, seluruh 
anggota kelompok bahkan terbuka 
dalam penentuan harga jual komoditas 
yang dihasilkan. Hal ini tercermin dari 
perencanaan usaha pupuk kompos 
yang bahan bakunya berasal dari 

Box 5.

Perempuan Tangguh dari Labian

Marjinalisasi perempuan selalu 
menjadi momok dalam masyarakat 
tradisional patriarki. Budaya negara-
negara timur tentang perempuan 
menimbulkan banyak pergolakan 
hangat yang banyak dikenal dengan 
kesetaraan gender. Gender bukan 
pertarungan jenis kelamin maupun 
jenis kelamin itu sendiri, tetapi 
bagaimana persamaan fungsi dan 
peran sosial antara laki-laki dan 
perempuan diposisikan. Hal ini 
terjadi sebagaimana disaksikan 
pada kelompok sasaran demplot 
hortikultura Desa Labian. Di 
kelompok sasaran ini perempuan 
mendapat peran yang sangat 

penting dalam keberlangsungan kelompok, terutama saat pengambilan keputusan 
dan pelaksanaan keputusan usaha/bisnis. 

Meskipun jumlah perempuan dalam 
kelompok ini hanya 4 orang, tetapi 
masing-masing memiliki peran 
yang sangat penting. Salah satu 
faktor yang membuat kelompok 
ini memiliki pondasi yang sangat 
kuat ialah bagaimana kelompok ini 
memainkan strategi pemasaran oleh 
para perempuan tangguh dalam 
kelompok ini. Peran mencolok juga 
muncul dalam keputusan pemilihan 

tanaman yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan ketersediaan komoditas di 
pasar. 

kotoran kambing. Maka dari itu, untuk 
mendukung usaha pupuk kompos 
tersebut, kelompok mengajukan usulan 
dana investasi tahap ketiga dan telah 
dibelanjakan menjadi mesin pembuat 
kompos.

Para Perempuan Penentu Kebijakan didalam Keleompok
Credit Photo: FORCI Development
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Dengan berkembangnya 
beragam usaha yang pada awalnya 
hanya demplot hortikultura, seluruh 
anggota kelompok membuat sistem 
pengorganisasian yang lebih baik. 
Hal ini ditunjukkan melalui jadwal 
kerja kelompok sasaran. Lebih jauh, 
berdasarkan pembagian jadwal 

kerja kelompok sasaran menerapkan 
pembagian hasil secara pro-rata, 
sehingga semakin sering anggota 
kelompok menghabiskan waktunya 
untuk bekerja dan mengembangkan 
kelompok, semakin besar pula bagi hasil 
yang diperoleh, begitupula sebaliknya.

Dana Bergulir, Dari 10 Menjadi 11 
Bagian

 Harus diakui, tersirat kesan 
optimisme seluruh anggota kelompok 
atas keberhasilan beragam usaha yang 
telah dijalankan. Optimisme tersebut 
membuahkan hasil berupa pembagian 
keuntungan yang luar biasa dari usaha 
yang dijalankan serta ragam usaha 
yang telah berkembang. Mengacu 

Box 6.

Kompos Memang Bau, Tapi 
Menguntungkan

Berdasarkan perencanaan kelompok 
sasaran demplot hortikultura diketahui 
bahwa 15 ekor kambing pada unit usaha 
silvopastural bisa memproduksi kurang 
lebih 5 ton pupuk kompos dalam kurun 
waktu 30 hari saja. Harga jual yang 
direncanakan adalah Rp 2.000 per kg, 
sehingga potensi pendapatannya adalah 
kurang lebih Rp 10 juta per bulan.

pada catatan keuangan, pembagian 
keuntungan paling rendah dalam satu 
bulan adalah sebesar Rp 1 juta dan 
tertinggi Rp 3 juta. 

Arus kas kelompok ini pun menjadi 
catatan tersendiri bagi tim. Dari dana 
investasi yang disalurkan oleh program 
FORCLIME FC, seluruh dana investasi 
sudah kembali modal dan digunakan 
kembali untuk pengembangan modal 
usaha. Hal ini merupakan konsep dana 
bergulir atau revolving fund. Hanya saja 
dana digulirkan di dalam kelompok 
dan tidak dikembalikan ke pengelola 
program. Selain itu tercatat pula bahwa 
seluruh anggota kelompok membangun 
kesepakatan untuk membagi 
keuntungan dari 10 menjadi 11 bagian, 
bagian ke-11 merupakan cadangan 
modal yang diinvestasikan secara 
internal untuk pengembangan usaha 
kelompok. Dari pengembangan usaha 
yang telah dilakukan, diperkirakan 
saat ini kelompok telah memiliki aset 
sebesar 5 kali dari dana investasi tahap 
pertama yang diterima awal tahun 
2017 yang lalu.

Dari cerita kelompok sasaran 
demplot hortikultura Desa Labian di 
atas terlihat kapasitas yang memadai 
dari para anggota kelompok terkait 
pemahaman ekonomi dan kapasitas 
modal sosial. Bahkan kelompok ini telah 
memiliki kapasitas kewirausahaan 
yang mampu memanfaatkan segala 
sumberdaya, termasuk sumberdaya 
finansial/permodalan, untuk 
menggulirkan kegiatan investasi lebih 
lanjut.
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P
erjalanan tim telah tiba di hari 
ketiga yang merupakan hari 
terakhir di Kota Putussibau dan 

bersiap menuju Bandara Pangsuma 
dengan tetap ditemani suasana 
mendung yang menggelayut. Dalam 

Tempat Berbagi Pengetahuan dan 
Pengalaman

Pondok Belajar di Desa Mensiau, DPMU Kapuas Hulu: Saling 
Asah, Saling Asuh, dan Saling Asih

perjalanan tersebut tim tersenyum 
apabila mengingat investasi kegiatan 
Desa Mensiau berupa Pondok Belajar 
yang memang lain daripada yang 
lain. Kalau investasi kegiatan lainnya 
dalam bentuk komoditi, sedangkan 
di Desa Mensiau dalam bentuk fisik/
infrastruktur. Investasi kegiatan yang 

Pondok Belajar Desa Mensiau

Credit Photo: FORCI Development

“Without a sense of caring, there can be no sense of community”
-Anthony D.J Angelo-
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berbeda tersebut bukan tanpa alasan, 
karena pondok belajar Desa Mensiau 
sejatinya memiliki filosofi sebagai 
sarana saling asah, asuh, dan asih bagi 
seluruh pihak untuk menajamkan 
pikiran, saling membimbing, dan 
saling mengasihi untuk menguatkan 
semangat pengelolaan sumberdaya 
alam secara berekelanjutan dan 
membangkitkan kegiatan ekonomi 
produktif masyarakat desa.  

Keberanian Mencoba: Ladang Padi 
Gilir-Balik Menuju Ladang Padi 
Menetap

Dalam diskusi di pondok belajar 
Desa Mensiau, tim mencatat konsep 
perladangan gilir-balik yang biasa 
dilakukan oleh masyarakat Dayak 
Iban. Perladangan gilir-balik atau biasa 
dikenal dengan perladangan berpindah 
merupakan kegiatan perladangan 
dengan memanfaatkan sistem tebas 
bakar untuk kemudian lahan yang di-
tebas-bakar tersebut ditanami dengan 
padi lahan kering atau padi gogo. 
Periode siklus tebas-bakar-tanam-
panen adalah 1 kali dalam satu tahun 
dengan mengikuti musim, yaitu musim 
kemarau sebagai periode tebas-bakar 
dan musim hujan sebagai periode 
tanam-panen. Maka dari itu, di tengah-
tengah kearifan lokal masyarakat 
Dayak Iban telah berkembang 
kalender musim berladang sebagai 
acuan pelaksanaan kegiatan gilir-balik, 
serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
lainnya, seperti Gawai (Pesta Adat) 
Dayak, investasi kegiatan program, dan 
lain sebagainya.

Perladangan gilir-balik dilakukan 
dengan cara membakar lahan secara 
bergiliran oleh kelompok masyarakat 
di suatu rumah betang. Hal ini 
sebagaimana terjadi di rumah betang 
Dusun Kelawik, Desa Mensiau. Di 
sana terdapat 21 kepala keluarga pada 
satu rumah betang. Pada saat musim 
kemarau tiba, seluruh kepala keluarga 
pada rumah betang tersebut membakar 
ladang milik salah satu kepala keluarga 
dengan pembagian tugas yang jelas 
agar api tidak merambat ke lahan 
lainnya, misalnya dengan menunjuk 
salah satu kepala keluarga sebagai 
penyemprot air dan satu kepala 
keluarga lainnya sebagai pembakar 
lahan. Selanjutnya, ketika musim hujan 
tiba, ladang yang telah di-tebas-bakar 
tersebut ditanami dengan padi gogo 
untuk kemudian masyarakat menunggu 
masa panen. Begitu seterusnya hingga 
seluruh ladang milik seluruh kepala 
keluarga pada rumah betang tersebut 
selesai dikerjakan dalam satu tahun. 
Proses tersebut berulang pada tahun 
berikutnya, tetapi untuk ladang di 
lokasi yang berbeda.

Tim mencatat ternyata satu kepala 
keluarga memiliki lebih dari 1 lokasi 
ladang dengan luas yang berbeda-beda. 
Dalam konteks perladangan gilir-balik, 
masyarakat Dayak Iban akan mengelola 
ladang miliknya sendiri secara 
bergiliran. Hingga pada suatu waktu 
tertentu masyarakat akan kembali 
mengelola ladang yang pertama kali 
di-tebas-bakar. Jika didasarkan pada 
pengakuan masyarakat Desa Mensiau 
dan Desa Labian, saat ini rata-rata 
kepala keluarga mampu mengelola 
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ladang seluas 1 hektar per tahun. 
Maka dari itu, diasumsikan satu 
kepala keluarga memiliki maksimum 5 
hektar, maka kepala keluarga tersebut 
akan kembali mengelola ladang yang 
pertama kali di-tebas-bakar pada 
tahun kelima. Inilah yang dimaksud 
dengan perladangan gilir-balik yang 
merupakan kearifan lokal masyarakat 
Dayak Iban.

Dalam sudut pandang kearifan 
lokal, kegiatan perladangan gilir-balik 
sesungguhnya dilakukan sehubungan 
dengan kualitas tanah yang kurang 
subur untuk dijadikan lahan pertanian 
semusim secara intensif. Untuk itu, 
ladang yang telah selesai dikelola pada 
tahun tertentu kemudian ditinggalkan 
agar tanah bisa beristirahat sehingga 
tingkat kesuburan tanahnya kembali 
normal secara alami. Pada masa 
istirahat atau masa bera tersebut, 
hutan yang di-tebas-bakar untuk 
dijadikan ladang akan kembali 
menjadi hutan secara alami. Menurut 
masyarakat ini merupakan upaya 

mereka untuk menjaga kelestarian 
lingkungan. Hanya saja, tidak demikian 
menurut pandangan orang lain 
selain masyarakat Dayak Iban dan 
masyarakat dayak pada umumnya. 
Hal ini karena menurut berbagai pihak 
perladangan gilir-balik merupakan 
salah satu penyebab deforestasi dan 
degradasi hutan, salah satunya adalah 
program FORCLIME FC.

Dalam konteks keberlanjutan 
ekologi, keberanian mencoba untuk 
merubah paradigma perladangan 
tersebut dianggap telah mencegah 
deforestasi dan degradasi hutan lebih 
lanjut dari kegiatan perladangan 
gilir-balik. Inilah yang ditangkap oleh 
program FORCLIME FC sebagai sebuah 
kesempatan untuk menyebarkan 
tujuan keberadaan program terkait 
dengan penurunan emisi karbon dari 
kegiatan deforestasi dan degradasi 
hutan. 

Merubah paradigma tidak semudah 
membalikkan telapak tangan, terutama 

Pembukaan lahan dilakukan dengan cara membakar dalam perladangan berpindah

Credit Photo: FORCI Development
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bagi masyarakat yang belum mengenal 
budidaya pertanian intensif, sehingga 
diperlukan upaya untuk menyebarkan 
pengetahuan dan pengalaman terkait 
dengan hal tersebut. Maka dari itu, 
program FORCLIME FC mendorong 
lahan yang dikelola di Pondok Belajar 
sebagai area perladangan menetap 
untuk dikelola secara berkelompok. 
Selain itu, terutama bagi masyarakat 
yang masih beradaptasi terhadap 
perubahan paradigma perladangan 
tersebut, program FORCLIME FC juga 
mendorong pemanfaatan lahan yang 
lebih efisien dan intensif pada lahan-
lahan yang sedang tidak digunakan 
sebagai area perladangan gilir-balik.

Etalase: Tempat Bertemu Penjual 
dan Pembeli Hasil Kegiatan Ekonomi 
Produktif

 Salah satu tantangan dalam 
merubah paradigma perladangan 
adalah mengenalkan sesuatu yang 
tidak biasa dilakukan oleh masyarakat 
setempat, yaitu pertanian intensif. 
Secara harfiah pertanian intensif 

bermakna melakukan segala jenis 
budidaya pertanian pada suatu lahan 
secara sungguh-sungguh dan terus 
menerus hingga memperoleh hasil 
yang optimal. Namun, masyarakat 
mengungkapkan bahwa dengan 
kualitas tanah yang kurang subur 
dan ketebalan solum tanah yang 
mengandung hara diperkirakan hanya 
setebal kurang lebih 5 centimeter, 
menyebabkan kegiatan pertanian 
intensif sulit dilakukan.

Kesulitan tersebut dipahami oleh 
program FORCLIME FC dan dijawab 
dengan menunjukkan contoh-contoh 
pertanian intensif yang memanfaatkan 
bangunan konservasi tanah dan air, 
seperti teras bangku, plastik mulsa, 
dan pengaturan air. Hingga akhirnya 
contoh-contoh tersebut dipraktikan 
oleh masyarakat, sebagaimana ditemui 
di pondok belajar Desa Mensiau 
dan ternyata mampu meningkatkan 
produktifitas lahan. Peningkatan 
produktifitas tersebut berdampak 
positif pada meningkatnya kegiatan 
budidaya pertanian di lahan yang 

Pondok Belajar Desa Mensiau berkembang tidak hanya sebatas lokasi belajar dan 
berbagi pengalaman budidaya pertanian menetap, melainkan saat ini telah berkembang 
menjadi warung rekreasi untuk semua orang.

Credit Photo: FORCI Development
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sama melalui pengembangan kegiatan 
budidaya sayur-mayur, kolam 
silvofishery, lahan agroforestry dengan 
komoditas lada, dan lain sebagainya.

Pada akhirnya, pondok belajar 
Desa Mensiau berkembang tidak hanya 
sebatas lokasi belajar dan berbagi 
pengalaman budidaya pertanian 
menetap, melainkan saat ini telah 
berkembang menjadi warung rekreasi 
untuk semua orang. Perkembangan 
tersebut muncul oleh adanya 
produk berbagai macam demplot. Di 
samping itu para pihak menggunakan 
pondok belajar untuk mempelajari 
teknis budidaya dan pengembangan 
komoditas kebun dan ladang. Hingga 
akhirnya para pihak, termasuk anggota 
kelompok, bisa menduplikasi dan 
mengembangkan di lahannya segala hal 
yang telah dipelajari.

Di samping itu, pondok belajar 
sebagai etalase usaha para pihak dapat 
meningkatkan ownership anggota 
kelompok dan seluruh masyarakat 
Desa Mensiau. Dalam konteks etalase, 
pondok belajar berfungsi sebagai lokasi 
untuk mempertontonkan dan menjual 
produk pertanian yang dihasilkan 
oleh pondok belajar dan masyarakat 
Desa Mensiau pada umumnya. Pondok 
belajar saat ini telah berkembang 
sebagai pasar yang mempertemukan 
penjual dan pembeli, tentunya terkait 
dengan produk-produk pertanian yang 
dibutuhkan oleh pasar. 

Cerita di atas ditunjukkan melalui 
catatan tim tentang waktu tertentu 
para pembeli dari pasar Kecamatan 
Badau akan hadir di pondok belajar 

untuk mencari dan membeli produk 
sayur-mayur yang dibutuhkan. 
Sebelum tiba pada waktu yang 
disepakati dengan kelompok pelaksana 
pondok belajar, masyarakat desa 
akan dihubungi oleh pengelola untuk 
membawa produk sayur-mayur yang 
telah dihasilkan dan kemudian dijual 
kepada pembeli yang dimaksud. Proses 
jual-beli hanya melibatkan pembeli dan 
pemilik produk, sedangkan kelompok 
pengelola tidak mengambil manfaat 
darinya.

Walaupun begitu, dari catatan 
terkait pondok belajar Desa Mensiau, 
diketahui bahwa program FORCLIME 
FC juga turut memastikan distribusi 
aliran manfaat dari investasi pondok 
belajar agar dirasakan secara merata 
oleh seluruh anggota kelompok. Hal 
ini terlihat dari penyaluran kontribusi 
kepada anggota kelompok atas 
peminjaman pondok belajar dengan 
harga Rp 150.000 per hari untuk biaya 
pemeliharaan dan ongkos konsumsi 
sebesar Rp 700.000 untuk 20 orang.

Terlepas dari cerita tersebut 
di atas, tidak jarang kelompok 
pelaksana pondok belajar menemui 
tantangan dari para anggotanya. 
Tantangan tersebut muncul ketika 
anggota kelompok sudah merasa 
memiliki kapasitas yang meningkat, 
kemudian keluar dari kelompok untuk 
mengembangkan lahannya sendiri. Di 
satu sisi ini merupakan dampak positif 
dari keberadaan program, namun di 
sisi lain kesulitan bagi kelompok untuk 
mencari pengganti anggota yang keluar 
tersebut.
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D
i sisi lain Pulau Kalimantan, 
di DPMU Berau, perjalanan 
tim juga telah memasuki hari 

terakhir. Ketika itu tim melengkapi 
catatan dengan cerita bahwa dari 
generasi ke generasi, masyarakat 
Kampung Long Ayap telah memiliki 
relasi yang kuat dengan hutan yang 
membentuk kebudayaan Dayak Punan 
Segah. Selain relasi budaya, juga 
terbentuk relasi ekonomi yang kuat. 
Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan 
meramu gaharu dari hutan sebagai 
salah satu moda pemenuhan mata 
pencaharian (livelihood) masyarakat 
desa, bahkan hingga saat ini. 

Kuatnya relasi ekonomi tersebut 
di atas tidak terlepas dari tingginya 
permintaan gaharu dari pasar di 
Kecamatan Segah maupun di Kota 
Tanjung Redeb, yang didukung dengan 
harga gaharu yang semakin tinggi 
dari hari ke hari. Hal ini ditunjukkan 
melalui harga gaharu kelas 1 di 
Kabupaten Berau yang mencapai Rp 
300 juta per kilogram. Angka tersebut 
akan meningkat jika gaharu yang 
diperoleh termasuk ke dalam kelas 
Super dan King. Menganut konsep 
biaya-manfaat, nilai gaharu tersebut 
sudah melebihi biaya yang dikeluarkan 
oleh masyarakat desa. Misalnya saja, 
dengan hanya menghitung ongkos 
transportasi sungai untuk menjual 

Kemauan Belajar Warga Kampung Long Ayap, DPMU Berau: 
dari Meramu Gaharu menuju Budidaya Gaharu

Kesadaran Menghadapi Kenyataan

gaharu ke kota terdekat sebesar Rp2,5 
juta dan dengan hasil penjualan gaharu 
sebesar minimum Rp 300 juta untuk 
kelas 1, maka sudah terlihat jalas 
besarnya manfaat yang dinikmati oleh 
masyarakat. Biaya tersebut semakin 
hari semakin berkurang karena saat 
ini hampir seluruh Kabupaten Berau 
sudah tersambung dengan jalan darat. 
Selain memunculkan relasi ekonomi 
yang tinggi terhadap sumberdaya 
hutan, manfaat yang tinggi dan 
cenderung fantastis tersebut membuat 
masyarakat yakin bahwa gaharu 

“the capacity to learn is a gift, the ability to learn is a skill, the willingnes to learn is a choice”

-Brian Herbert-

oleh kesadaran kelangkaan gaharu, 
masyarakat long ayap pun memilih 
berbudidaya gaharu yang di tanam di dalam 
lokasi hutan adat

Credit Photo: DPMU Berau
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memiliki prospek ekonomi menjanjikan 
untuk pemenuhan kebutuhan rumah 
tangga.

Meskipun demikian, masyarakat 
desa menyadari bahwa kegiatan 
mencari gaharu sudah semakin sulit, 
sedangkan kebutuhan makin tinggi. 
Hal ini karena selain lokasi pencarian 
yang semakin jauh, peremajaan alami 
gaharu yang sangat lambat, serta 
banyak lahan yang saat ini berubah 
fungsi dan tidak berhutan lagi. Maka 
dari itu, masyarakat menggantungkan 
harapannya untuk mencari gaharu 
pada hutan-hutan yang masih tersisa 
di dalam wilayah Kampung Long 
Ayap, sekalipun membutuhkan waktu 
pencarian yang lebih panjang. Situasi 
ini yang dijadikan kesempatan program 
FORCLIME FC untuk melakukan 
intervensi dengan investasi kegiatan 
tertentu.

 Dengan mengacu pada situasi 
masyarakat Kampung Long Ayap di 
atas, program FORCLIME FC memiliki 
ide untuk memberikan fasilitasi 
budidaya gaharu yang ternyata bisa 
ditanam di mana saja. Hal tersebut 
menarik perhatian masyarakat 
desa yang tergabung ke dalam TKK 
Kampung Long Ayap dan mendorong 
TKK untuk mengajukan proposal 
investasi kegiatan budidaya gaharu. 
Dana investasi yang cair pada tahap 
awal ditujukan untuk pembelian bibit 
gaharu agar ditanam di pekarangan 
rumah, lahan-lahan sekitar desa yang 
tidak produktif, maupun di bawah 
tegakan. Hingga saat ini tercatat sudah 
sebanyak 22.540 ribu bibit gaharu yang 
telah ditanam, sedangkan yang tersisa 

masyarakat melakukan pemeliharaan 
bibit gaharu di persemaian.

Credit Photo: DPMU Berau
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di persemaian adalah sebanyak 18.389 
bibit. Hal menarik yang ditemukan 
dalam catatan tim adalah penanaman 
gaharu oleh masyarakat desa pada 
lahan-lahan yang tidak produktif 
secara swadaya. Kegiatan tersebut 
dilakukan semata-mata bertujuan 
untuk menunjukkan penguasaan area 
tersebut oleh masyarakat agar tidak 
digusur oleh perusahaan perkebunan 
kelapa sawit. 

Catatan khsusus oleh tim terkait 
dengan budidaya gaharu ini adalah 
bahwa tidak mudah merubah kebiasaan 
meramu gaharu, menjadi budidaya 
gaharu dari semenjak bibit hingga 
siap panen. Terlebih lagi masyarakat 
Kampung Long Ayap tidak memiliki 
kebiasaan merawat tanaman budidaya. 
Dalam catatan tim diketahui bahwa 
pada beberapa kesempatan masyarakat 
mengklarifikasi, kadang masih dijumpai 
tanaman gaharu yang tidak dibersihkan 
dari rumput yang tumbuh di sekitaran 
areal tanaman.

Memulai Belajar: Pengetahuan dan 
Ketrampilan Budidaya Gaharu

Bukan hal yang mudah membiasakan 
masyarakat untuk memulai melakukan 
budidaya gaharu di ladang ataupun 
pekarangan sendiri. Hal ini disebabkan 
oleh kebiasaan masyarakat yang tidak 
pernah melakukan kegiatan perawatan 
tanaman secara intensif. Untuk itu salah 
satu agenda di dalam investasi kegiatan 
budidaya gaharu adalah proses berbagi 
pengetahuan dan keterampilan 
budidaya gaharu yang difasilitasi 
oleh program FORCLIME FC. Proses 

berbagi pengetahuan dan keterampilan 
tersebut terdiri dari berbagai 
aktivitas, meliputi penyuluhan, 
peningkatan kapasitas masyarakat 
melalui pembinaan dan pelatihan, 
serta berbagai pendampingan untuk 
memberikan pengarahan mengenai 
pentingnya pemeliharaan tanaman 
gaharu, termasuk diantaranya adalah 
teknik penyuntikan bakteri inokulan 
gaharu.

Proses-proses tersebut di atas 
berjalan sedemikian rupa sehingga 
membangunkan kesadaran masyarakat 
untuk merawat tanaman gaharu 
hingga tumbuh sesuai dengan harapan. 
Hingga akhirnya nanti, di kemudian 
hari, akan tiba masa matang gaharu 
yang siap dipanen oleh anak-cucu dari 
pekarangan dan ladang milik sendiri, dan 
tidak perlu kesulitan mencari gaharu di 
hutan, sebagaimana dialami orang tua 
terdahulu. Hanya saja, mengingat masa 
tumbuh gaharu yang membutuhkan 
waktu relatif lama, maka para PL/FK 
menyarankan kombinasi penanaman 
dengan tanaman lada dan tanaman 
buah dalam sistem agroforestry. Dengan 
begitu maka investasi kegiatan yang 
dilakukan masyarakat bisa semakin 
beragam hingga mampu memberikan 
dampak ekonomi yang lebih baik dan 
meningkatkan produktifitas lahan.
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C
atatan tim beranjak kepada 
cerita mengenai karakteristik 
masyarakat di Kampung 

Labanan Makarti yang merupakan 
kelompok sasaran lainnya yang 
didampingi oleh DPMU Berau. Catatan 
tim tersebut menunjukkan kenyataan 
yang jelas bahwa masyarakat Kampung 
Labanan Makarti sudah terbiasa dengan 
pola pertanian menetap, meliputi 
pertanian sawah, palawija, dan sayur-
mayur. Hal ini sangat wajar mengingat 
karakteristik masyarakat kampung 
yang merupakan para pendatang atau 
transmigran dari berbagai daerah, 
sebagaimana telah disinggung pada 
bagian terdahulu dalam buku ini.

Pola pertanian menetap di 
Kampung Labanan Makarti semakin 
berkembang dari hari ke hari dan 
memberikan manfaat ekonomi yang 
cukup tinggi bagi masyarakat. Hal 
ini tidak terlepas dari ketersediaan 
sarana-prasarana yang sangat memadai 
hingga memudahkan masyarakat 
dalam menjangkau pasar. Kemudahan 
dalam menjangkau pasar tersebut 
membuat masyarakat paham akan 
peluang dan kebutuhan pasar. Apalagi 
ditambah dengan kemauan berusaha 
yang tinggi membuat masyarakat 
sangat terbiasa untuk menghadapi 
resiko dalam kegiatan usaha produktif 
berbasis pertanian dan sumberdaya 

Pengembangan Skema Dana Bergulir di Kampung Labanan 
Makarti, DPMU Berau: Kesadaran Mengatasi Keterbatasan 

Modal Usaha

Kesadaran Akan Potensi Diri
alam lainnya.

Masyarakat Kampung Labanan 
Makarti sadar betul akan potensi 
yang dimilikinya dan bahkan mampu 
mendefinisikan keterbatasan dalam 
melakukan usaha. Keterbatasan 
yang dimaksud berhubungan dengan 
permasalahan teknis dan non-teknis 
yang sering dihadapi oleh masyarakat. 
Pada satu sisi masalah teknis yang 
dihadapi, meliputi budidaya produk-
produk pertanian tertentu, gangguan 
hama, dan ketersediaan sarana-
prasarana produksinya. Di sisi lain 
masalah non-teknis yang dihadapi 
adalah keterbatasan permodalan, 
keterbatasan kapasitas dalam 
pengelolaan keuangan, dan lain 
sebagainya. Melalui identifikasi 
karakteristik usaha tani yang lebih 
spesifik, permasalahan yang paling 
mendominasi adalah keterbatasan 
modal usaha.

Kehadiran Dukungan Program Sebagai 
Stimulan

K e t e r b a t a s a n - k e t e r b a t a s a n 
yang dihadapi masyarakat, terutama 
keterbatasan modal, dipahami oleh 
program FORCLIME FC. Hingga 
pada akhirnya para PL/FK mengajak 
masyarakat untuk bergabung sebagai 
kelompok sasaran program. Hanya 

“we make living by what we get, but we make Life by what we give”
-winston churchil-
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saja tidak ada makan siang gratis, 
sehingga hubungan saling bermanfaat 
harus terbangun di antara para 
pihak, terutama dalam mendukung 
sasaran program FORCLIME FC dan 
penanganan keterbatasan modal yang 
dialami masyarakat. Maka dari itu, 
para PL/FK bersama dengan pihak 
kampung membentuk TKK sebagai 
lembaga formal di tingkat tapak untuk 
menjalankan peran sebagai pelaksana 
investasi kegiatan program.

 Berdasarkan pemahaman 
atas karakteristik kampung dan 
masyarakat Labanan Makarti, jenis 
investasi kegiatan yang dipilih 
adalah Demplot Hortikultura dengan 
produk yang dikembangkan adalah 
tanaman semangka, cabe rawit, dan 
tomat. Pilihan investasi kegiatan dan 
produknya tersebut diambil tidak 
terlepas dari pertimbangan kesesuaian 
kondisi lingkungan setempat, jenis 

usaha tani yang paling diinginkan 
masyarakat, serta telah sesuai dengan 
hasil kajian atau identifikasi tim 
teknis DPMU Berau. Pengembangan 
demplot hortikultura didukung melalui 
kelembagaan masyarakat yang kuat, 
keanggotaan kelompok yang kompak, 
dan inovatif, sehingga sangat potensial 
dalam mendukung keberhasilan 
pencapaian sasaran program. 

 Pada akhirnya, melalui 
pengembangan demplot hortikultura 
dengan produk-produk yang telah 
dipilih tersebut di atas, masyarakat 
leluasa mengajukan permohonan untuk 
mengakses dana investasi melalui 
mekanisme yang telah dibangun 
oleh pengelola program di tingkat 
tapak. Dana investasi yang diberikan 
dalam bentuk dana tunai kepada 
TKK merupakan dukungan program 
untuk mengatasi keterbatasan 
modal yang dialami oleh masyarakat. 

Tahapan-tahapan penyiapan lahan demplot hortikultura
Credit Photo: DPMU Berau
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Sebagai sebuah investasi yang 
sejatinya merupakan stimulan, dana 
tunai yang diberikan hanya satu kali 
sepanjang program berjalan, sehingga 
harus dikelola secara berkelanjutan 
oleh TKK. Hingga akhirnya, dana 
investasi yang dikelola tersebut dapat 
digunakan sebagai investasi lanjutan 
untuk dikembangkan kepada kegiatan 
ekonomi produktif lainnya, seperti 
usaha bibit, penyiapan lahan, ongkos 
penanaman awal, perluasan area 
demplot, pengadaan sarana produksi, 
dan pengadaan sarana-prasarana 
lainnya oleh anggota kelompok. 
Selain itu, margin yang diperoleh dari 
pengelolaan dana investasi tersebut 
bisa digunakan untuk membiayai 
kegiatan operasional TKK.

Inisiatif Dana Bergulir: Semangat 
Berbagi Manfaat 

Dana investasi yang diberikan oleh 
program FORCLIME FC hanya terjadi 
sekali sepanjang pelaksanaan program 
di DPMU Berau. Dana investasi yang 
diberikan juga dalam jumlah yang 
terbatas, sehingga tidak bisa memenuhi 
seluruh harapan masyarakat Kampung 
Labanan makarti. Hal tersebut telah 
disadari oleh para pihak, termasuk 
masyarakat dan PL/FK. Untuk itu, 
dalam hal menghadirkan investasi 
berkelanjutan untuk membangkitkan 
ekonomi produktif masyarakat, 
terdapat inisiatif skema dana bergulir 
(revolving fund).

 Dana investasi untuk demplot 
hortikultura Kampung Labanan 
Makarti, digulirkan kembali oleh 
TKK. Pada praktiknya inisiatif dana 
bergulir Kampung Labanan Makarti 

Demplot Semangka di Desa Labanan Makarti menggunakan skema dana 
bergulir mampu menciptakan akumulasi modal usaha yang cukup baik.

Credit Photo: FORCI Development
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telah dilaksanakan melalui 2 skema. 
Skema pertama adalah dana investasi 
diberikan kepada kelompok dengan 
jumlah yang sama antar kelompok 
dalam TKK, yaitu Rp 50 juta, sehingga 
masing-masing kelompok memperoleh 
Rp 12,5 juta. Dalam perkembangannya 
manfaat atas dana investasi yang 
digulirkan pada skema pertama hanya 
dinikmati oleh 1 kelompok saja. 
Selain itu, kurangnya pengawasan 
atas transparansi pengelolaan dana 
menyebabkan dana investasi tersebut 
ternyata tidak bergulir kembali. Lebih 
jauh, pada skema pertama ini bahkan 
terdapat kecenderungan bahwa 
kelompok berupaya menghindari dana 
investasi keluar dari kelompok dengan 
melaporkan kepada TKK bahwa usaha 
yang dijalankan mengalami kerugian.

Pada pelaksanaan skema pertama 
dana bergulir tersebut, prinsip 
partisipatif masyarakat dalam skala 
luas tidak berjalan dengan baik serta 
pertambahan jumlah anggota TKK 
juga berjalan lambat. Berkaca dari 
permasalahan-permasalahan yang 
terjadi, PL/FK dan TKK kemudian 
membangun skema kedua dana bergulir 
dengan membangun kesapakatan 
para pihak untuk memberikan peran 
penuh kepada TKK sebagai lembaga 
pengelola dana bergulir. Tugas 
utamanya jelas, yaitu untuk mengelola 
dan mengendalikan dana investasi 
yang telah diberikan oleh program 
FORCLIME FC. Selain itu TKK juga 
bertugas untuk melakukan seleksi 
penyaluran dana agar dana investasi 
bisa dinikmati kepada kelompok yang 
lebih luas, bahkan tidak terbatas pada 

Box 7.

Panen Berapa? Bagi Hasil!!!

Skema bagi hasil yang disepakait di TKK 
Kampung Labanan Makarti, DPMU 
Berau adalah, sebagai berikut:

Jika panen kurang baik karena harga 
pasar jatuh, nilai bagi hasil tidak 
dipungut oleh TKK dan kelompok hanya 
diwajibkan mengembalikan modal 
sesuai yang telah diterima/disalurkan. 
Jika hasil panen bagus, nilai bagi hasil 
dikenakan secara progressif.

Sebagai contoh pada usaha tani 
semangka, bila harga jual semangka 
di pasar Kecamatan Segah atau Teluk 
Bayur hanya Rp 3.000  per kilogram 
atau kurang, maka nilai bagi hasil tidak 
dipungut TKK karena harga tersebut 
adalah harga impas atau break even 
point (BEP). Apabila harga semangka 
per kilogram berkisar antara Rp 3.000 
– Rp 3.499, dikenakan bagi hasil adalah 
Rp 100 per kilogram. Apabila harga 
semangka per kilogram berkisar antara 
Rp 3.500 – Rp 3.999, maka nilai bagi 
hasil adalah Rp 200 per kilogram.

Pada Tahun 2016, dengan total nilai 
investasi semangka dan cabai mencapai 
kurang lebih Rp 87 juta rupiah, hasil 
penjualan sudah lebih dari Rp 250 juta.

anggota kelompok tertentu.

Tugas-tugas TKK yang telah 
disepakati tersebut sangat mungkin 
untuk dijalankan karena penguatan 
dana yang digulirkan hanya 
diperuntukkan sebagai modal awal 
sebagian kegiatan saja, misalnya 
modal untuk pupuk saja atau modal 
untuk penyiapan lahan saja atau modal 
untuk bibit unggulnya saja, tergantung 
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kesiapan dan kemampuan kelompok yang mengajukan permodalan. Modal yang 
bersumber dari dana bergulir kemudian wajib dikembalikan kepada TKK setelah 
masa panen, berikut dengan bagi hasil yang merupakan kewajiban seluruh 
kelompok yang telah disepakati.



Mengembangkan Ekonomi Lokal dan 
Keberlanjutan Sumberdaya Alam di Tingkat Tapak

86

demplot semangka yang terbangkitkan melalui skema dana bergulir mampu 
menciptakan akumulasi modal usaha yang menyasar sasaran subjek lebih luas di 
Labanan Makarti

Credit Photo: FORCI Development
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EPILOG

S
ekembalinya dari Kabupaten 
Kapuas Hulu dan Berau, kami 
berhadapan kembali dengan 

aktivitas rutin seperti sediakala. 
Walaupun begitu, ingatan kami masih 
sangat lekat dengan geliat berbagai 
ragam aktivitas ekonomi produktif yang 
dilakukan kawan-kawan di daerah-
daerah terdepan negeri ini. Ingatan 
akan aktivitas dan cerita mereka – 
orang-orang lokal – membangkitkan 
imajinasi kami tentang kehadiran 
program, orang-orang lokal dan 
interaksinya, serta kegiatan-kegiatan 
produktif yang dilakukan.

Menempatkan Keberpihakan Pada 
Orang Lokal

Imajinasi pertama kami tentang 
posisi orang-orang lokal dalam ruang 
kehadiran program di tapak mereka. 
Kehadiran program FORCLIME FC di 
Kabupaten Kapuas Hulu dan Berau 

diawali dengan serangkain pendekatan 
atau kegiatan yang  berusaha dengan 
keras untuk memotret situasi tapak di 
tingkat desa/kampung dengan tepat. 
Informasi tentang kondisi alam atau 
biofisik wilayah, situasi sosial-budaya 
orang lokal yang terbentuk oleh relasi 
dan pengaruh kondisi alam, serta 
kehidupan ekonomi yang ditopang oleh 
pola nafkah yang bergantung dengan 
sumberdaya alam, dipotret dengan 
baik.  Potret situasi tapak tersebut 
menggambarkan adanya potensi 
sumberdaya, yakni sumberdaya alam, 
sumberdaya manusia, sumberdaya 
sosial, sumberdaya infrastruktur, dan 
sumberdaya finansial. Fokus perhatian 
program tertuju untuk membangkitkan 
atau mengaktualisasikan keseluruhan 
potensi sumberdaya yang ada di 
tapak.  Keseluruhan sumberdaya tapak 
menjadi bahan racikan program untuk 
merancang, bersama orang lokal, 
berbagai ragam kegiatan ekonomi 
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produktif yang dapat membangkitkan 
ekonomi lokal masyarakat desa.

Sumberdaya manusia merupakan 
sumberdaya utama yang dapat meracik 
sumberdaya lainnya agar bermanfaat. 
Bahkan, dengan kapasitas sumberdaya 
manusia yang semakin meningkat dapat 
melakukan aktivitas yang meningkatkan 
kondisi sumberdaya alam, sumberdaya 
sosial, sumberdaya infrastruktur, 
dan sumberdaya finansialnya, yang 
tentunya akan semakin meningkatkan 
manfaatnya.  Sumberdaya manusia 
di tingkat lokal, atau lebih mudah 
disebut dengan sebutan “orang-orang 
lokal”,  merupakan sasaran subyek 
yang menjadi perhatian penting 
terkait dengan keterlibatannya dalam 
program. Pada ruang pengelolaan 
program, orang lokal ditempatkan pada 
peranan “jembatan” antara program 
dengan masyarakat desa, sedangkan 
pada ruang pelaksanaan program 
orang lokal ditempatkan pada peranan 
sebagai pelaksana kegiatan investasi. 
Penguatan kapasitas orang lokal 

dilakukan seiring dengan berjalannya 
program. Orang lokal yang menjalankan 
peran sebagai “jembatan” mendapatkan 
penguatan kapasitas fasilitasi (sebagai 
Fasilitator Desa/Kampung) dan 
pendampingan (sebagai Pendamping 
Lapangan) terhadap masyarakat. Orang 
lokal yang menjalankan pelaksanaan 
kegiatan investasi mendapatkan 
penguatan kapasitas pengetahuan 
dan keterampilan untuk menjalankan 
kegiatan investasi. Pada ujungnya 
kapasitas orang-orang lokal sendirilah 
yang akan mengaktualisasikan 
potensi sumberdaya mereka untuk 
membangkitkan ekonomi lokalnya.

Pelaksanaan kegiatan investasi 
sebagai basis membangun ekonomi 
lokal masyarakat desa dilakukan 
oleh kelembagaan di tingkat lokal. 
Organisasi atau lembaga yang dibangun 
dan dikelola orang lokal (LPM/TKK) 
menjalankan peran pengelolaan 
investasi, termasuk pengelolaan 
keuangannya. Orang lokal, baik 
secara individu rumah tangga ataupun 

Credit Photo: FORCI Development

Ekosistem Hutan disekitar Aliran Sungai Segah.
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kelompok rumah tangga menjalankan 
pelaksanaan kegiatan investasi atau 
usaha. Pada upaya pengembangan 
ekonomi lokal masyarakat desa, 
program FORCLIME FC menempatkan 
orang lokal sebagai sasaran subyek, 
yakni yang mendapatkan manfaat 

(beneficieries) dan yang memiliki 
kegiatan investasi (ownership) atas 
kehadiran program.

Kehadiran program menempatkan 
dukungan dan fasilitasi yang disiapkan 
sebagai bentuk stimulan, agar potensi 
sumberdaya desa/kampung dapat 
diwujudkan untuk membangun 
ekonomi lokal. Mendasarkan pada 
informasi potensi sumberdaya 
desa/kampung yang dapat dipotret, 
program menaruh kepercayaan 
(trust) kepada orang lokal untuk 
menjalankan pengelolaan kegiatan 
investasi. Kepercayaan terhadap 
orang lokal dimediasi atau dikuatkan 
melalui fasilitasi dan pendampingan 
oleh pengelola program hingga di 
tingkat tapak. Trust atau kepercayaan 

program FORCLIME FC kepada orang 
lokal dalam membangkitan ekonomi 
lokal masyarakat desa menempatkan 
keberpihakan yang jelas dan tegas, 
yakni keberpihakan pada orang 
lokal. Kami menyebutnya sebagai 
keberpihakan yang afirmatif untuk 
mendukung pengembangan ekonomi 
lokal dan keberlanjutan sumberdaya 
alam.

Mengupayakan Kepastian Investasi 
Dalam Mengembangkan Ekonomi 
Lokal

Lebih lanjut, imajinasi kami 
memotret tentang geliat orang-
orang lokal yang melakukan berbagai 
kegiatan ekonomi produktif. Mereka 
begitu bersemangat melakukan 
kegiatan waktu demi waktu, hari 
demi hari. Terbayang harapan mereka 
mengembangkan ekonomi lokal untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dan 
meramaikan desanya.
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Kehadiran program FORCLIME 
FC dipahami oleh orang lokal sebagai 
program yang sarat dengan kegiatan 
ekonomi produktif, yang oleh program 
disebut sebagai investasi kegiatan, 
mendapatkan keberterimaan yang 
baik pada tingkat masyarakat 
desa. Masyarakat desa menaruh 
harapan atas kehadiran program 
untuk pengembangan ekonomi 
masyarakatnya di tingkat lokal.

 Beragam kegiatan ekonomi 
produktif telah diputuskan secara 
bersama oleh orang-orang lokal dengan 
dukungan fasilitasi dan pendampingan 
oleh pengelola program. Pada tahap 
awal orang-orang lokal melakukan 
kegiatan penataan ruang atau lahan 
yang akan menjadi tempat kegiatan 
usaha mereka.  Penataan mereka 
lakukan pada tingkat wilayah desa. 
Mereka melakukan kegiatan pemetaan 
partisipatif wilayah desa untuk 
mengetahui dan memastikan ruang 
atau lahan yang akan digunakan 
kegiatan usaha di desa. Sedangkan 

untuk menentukan lokasi di wilayah 
desa yang dapat digunakan untuk tapak 
kegiatan usaha, mereka melakukan 
perencanaan penggunaan lahan secara 
partisipatif. Dan, kemudian mereka 
melaksanakan kegiatan patroli secara 
rutin untuk menjaga wilayah usaha 
dan sembari mengeksplorasi potensi 
keanekaragaman hayati yang ada.

Ada hal menarik yang dilakukan 
oleh orang-orang lokal untuk 
memastikan hak dan aliran manfaatnya 
atas kegiatan usaha yang mereka 
jalani. Keseluruhan kegiatan usaha 
yang mereka lakukan adalah berbasis 
lahan dan sumberdaya alam yang 
dikandungnya. Mereka membuat dan 
melaksanakan kesepakatan tentang 
mekanisme untuk memastikan lahan 
siapa yang digunakan untuk usaha, 
siapa yang menjalankan usaha, dan 
pembagian hasil usahanya. Hal-hal 
yang mereka sepakati itu membuat 
kejelasan dan kepastian hak dan 
distribusi manfaatnya, yang berujung 
pada terciptanya kepastian kegiatan 

Credit Photo: FORCI Development
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usaha yang mereka miliki dan tidak 
akan terganggu oleh pihak-pihak lain.

Orang-orang lokal memiliki 
kesadaran akan kapasitas mereka. 
Mereka menyadari dengan sungguh, 
bahwa untuk membuat, menjalankan, 
dan melangsungkan kegiatan usaha 
memerlukan kapasitas yang memadai. 
Mereka menyiapkan diri dan 
kesanggupannya untuk meningkatkan 
kapasitas pengetahuan dan 
keterampilan yang diperlukan dalam 
melaksanakan kegiatan usaha. Mereka 
memanfaatkan dengan baik dukungan 
fasilitasi dan pendampingan program 
FORCLIME FC untuk meningkatkan 
kapasitas dalam hal teknologi budidaya 
dan pengolahan hasil, serta proses-
proses pengelolaan usahanya. Upaya 
orang-orang lokal meningkatkan 
kapasitasnya merupakan kemauan 
yang tepat untuk dapat menghadirkan 
intensitas pengelolaan usaha, yakni 
intensitas pengelolaan sumberdaya 
alam pada tingkat tapak, dan 
tidak menyerahkan kendali serta 
pelaksanaan kelola kepada orang-
orang yang jauh dari tapak.

  

Mendorong Kemandirian Orang 
Lokal dan Harapan Keberlanjutan 
Sumberdaya Alam

Imajinasi kami memasuki ujungnya 
pada sebuah optimisme dan harapan 
atas apa yang sedang bergeliat di 
desa-desa di Kabupaten Kapuas Hulu 
dan kampung-kampung di Kabupaten 
Berau. Optimisme dan harapan 
orang-orang lokal, yang bercampur 
baur dengan semangat dan harapan 

mereka-mereka yang terlibat dalam 
pengelolaan program. 

Kesadaran dan kepercayaan diri 
orang-orang lokal, dan dukungan 
keberpihakan serta kepercayaan 
program terhadap orang lokal 
merupakan modal “tak berwujud” 
yang nyata untuk mengaktualisasikan 
potensi sumberdaya di tingkat tapak. 
Kerja-kerja bersama yang orang 
lokal lakukan dengan pengelola 
program membuahkan terang untuk 
mengoptimalkan sumberdaya desa 
sebagai basis pelaksanaan kegiatan 
ekonomi produktif, yang akan 
menopang pengembangan ekonomi 
lokal masyarakat desa.

Upaya peningkatan kapasitas SDM 
orang-orang lokal telah membukakan 
jalan bagi masyarakat desa secara 
umum untuk mengoptimalkan manfaat 
sumberdaya desa. Bahkan pada 
titik tertentu, telah terlihat upaya 
penguatan atau peningkatan kondisi 
sumberdaya desa secara bertahap dan 
menyeluruh. Kondisi sumberdaya alam 
setidaknya dapat terjaga dengan baik, 
kondisi sumberdaya manusia secara 
kualitas dan kuantitas mulai bergerak 
meningkat secara perlahan, kondisi 
sumberdaya sosial terkuatkan seiring 
peningkatan kondisi SDM dan SDA, 
serta kondisi sumberdaya infrastruktur 
dan finansial yang ikut meningkat turut 
terpengaruhi, baik secara langsung 
ataupun tidak langsung, oleh beragam 
kegiatan ekonomi produktif yang 
berjalan.

Geliat orang-orang lokal dalam 
menjalani berbagai ragam kegiatan 



Mengembangkan Ekonomi Lokal dan 
Keberlanjutan Sumberdaya Alam di Tingkat Tapak

92

ekonomi produktif mendorong 
terbangunnya kemandirian desa, 
yakni: kemandirian yang ditopang oleh 
bangkitnya potensi sumberdaya desa 
secara keseluruhan, dan kemandirian 
yang membangkitkan ekonomi lokal 
masyarakat desa. Ekonomi lokal 
masyarakat desa sangat bergantung 
terhadap sumberdaya alam. Relasi 
orang lokal dengan sumberdaya alam 
membentuk konstruksi ekonomi 
masyarakat desa. Pada situasi tersebut 
memang terlihat dengan jelas bahwa 
sumberdaya alam memberikan manfaat 
ekonomi untuk orang-orang lokal. 

Menjadi sebuah kewajaran bila 
keberlanjutan manfaat ekonomi yang 
dihadirkan oleh program FORCLIME 
FC menjadi harapan orang-orang lokal.  
Walauoun begitu, menjadi penting 
untuk selalu membangun ingatan 
bersama, bahwa harapan keberlanjutan 
manfaat ekonomi mesti memperhatikan 
dengan baik keberlanjutan sumberdaya 
alamnya. Kenapa demikian, karena 
ekonomi yang dikonstruksi orang-
orang lokal merupakan ekonomi 
berbasiskan sumberdaya alam. Dari 
sini, dapat disusun sebuah pemahaman 
bahwa, bila masyarakat menginginkan 
manfaat ekonomi dapat berkelanjutan, 
maka mereka harus dapat menjaga 
keberlanjutan sumberdaya alam. 
Dengan pemahaman itu, sejatinya kita 
dapat mengembangkan pemikiran 
bahwa keberlanjutan manfaat ekonomi 
akan mendorong keberlanjutan 
sumberdaya alam.

Dan akhirnya, imajinasi kami 
berhenti pada sebuah harapan. 
Imajinasi kami yang sesungguhnya 

merupakan potret yang kami ambil dari 
perjalanan di desa-desa di Kabupaten 
Kapuas Hulu dan kampung-kampung di 
Kabupaten Berau, dapat menjadi bahan 
pembelajaran bersama. Pembelajaran 
bagi mereka-mereka yang menaruh 
harapan atas terbangunnya 
kemandirian dan keberlanjutan 
sumberdaya alam di tingkat lokal. 
Pembelajaran bagi mereka-mereka 
yang memiliki tugas dan peran 
memakmurkan masyarakat dengan 
sumberdaya lokal yang dimilikinya. 
Semoga....!
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GLOSARIUM

ADD : Alokasi Dana Desa

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

DA : Demonstration Activities

DD : Dana Desa

Desa : Sebutan desa di Kabupaten Kapuas Hulu

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DPMU : District Programme Management Unit

FD/FK : Fasilitator Desa/Fasilitator Kampung

GFA : The GFA Consulting Group, yaitu konsultan eksekutif bagi 
program FORCLIME FC

HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu

IUPHHK-HA : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam

Kampung : Sebutan desa di Kabupaten Berau

KfW : Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Bank Pembangunan Jerman

KLHK : Kementerian LIngkungan Hidup dan Kehutanan

KMPH : Kelompok Masyarakat Peduli Hutan

LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

LPHD : Lembaga Pengelola Hutan Desa

NKT/HCV : Nilai Konservasi Tertinggi/High Conservation Value

NPMU : National Programme Management Unit

On-On : On Budget-On Treasury

PL : Pendamping Lapang

PLUP : Participatory Land Use Planning
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REDD+ : Reducing Emission from Deforestation and Degradation, and 
the roles of Conservation, Sustainable Forest Management, and 
Increasing Forest Carbon Stock.

Renstra : Rencana Strategis

RIL : Reduced Impact Logging

RKA-KL : Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

RKT : Rencana Kerja Tahunan

RPH JP : Rencana Pembangunan Hutan Jangka Panjang

SFM : Sustainable Forest Management

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

TKK : Tim Kerja Kampung
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FORCI Development merupakan kelompok kerja di lingkup 
Fakultas Kehutanan IPB yang mengemban fungsi outreach atas inovasi 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di perguruan tinggi. 
FORCI Development mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi 
untuk menguatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya 
hutan sebagai upaya menyasar pembangunan kehutanan yang 
berkeadilan.

FORCI Development didirikan oleh komunitas yang peduli terhadap 
pembangunan kehutanan, yang dimotori oleh tenaga-tenaga pengajar 
Fakultas Kehutanan IPB. Pendirian FORCI Development dilatari oleh 
keprihatinan terhadap persoalan-persoalan pembangunan kehutanan 
yang semakin karut-marut menjauhi sasaran dari amanah konsititusi 
negara.

Diharapkan dengan FORCI Development dapat dibangun jembatan 
penghubung antara ranah akademik perguruan tinggi dengan ranah 
pengelolaan sumberdaya hutan di tingkat praktek. Pengembangan 
inovasi pengetahuan dan teknologi harus mampu menjawab persoalan-
persoalan nyata di tingkat praktek pengelolaan sumberdaya hutan, 
baik pada aras kebijakan, konsep dan strategi, serta implementasinya 
di tingkat tapak.
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Sungai Segah sebagai jalur transportasi dan jalur penghidupan masyarakat

Credit Photo: FORCI Development
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