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KATA PENGANTAR

KALIMANTAN FORESTS AND CLIMATE PARTNERSHIP (KFCP) merupakan salah satu program kerjasama antara 
Pemerintah Indonesia dan Australia dibidang perubahan iklim yang bertujuan menguji coba cara pengurangan 
emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di hutan rawa 

gambut di Kalimantan Tengah. Uji coba tersebut dilakukan melalui beberapa intervensi, diantaranya penutupan tatas 
(kanal kecil), reforestasi, dan sebagainya. Selain itu, KFCP juga mengembangkan mata pencaharian alternatif bagi 
warga desa yang tinggal di wilayah program. Dalam kerangka REDD+, mata pencaharian alternatif merupakan co-
benefit1 dari program REDD+ yang dijalankan oleh KFCP.

Pada dasarnya, sebagian warga mengetahui dampak negatif dari beberapa kegiatan ekstraksi hutan, seperti menebang 
kayu, memancing ikan dengan menggunakan listrik, dan mengambil hasil hutan non-kayu secara berlebihan, 
sehingga merusak hutan. Namun, pilihan mata pencaharian di wilayah kerja KFCP, terbatas. Oleh karena itu, KFCP 
mengembangkan program mata pencaharian alternatif untuk mengenalkan pilihan sumber mata pencaharian yang 
mendukung potensi lokal, memiliki nilai ekonomi tinggi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan kepada warga desa. 
Berbagai pilihan mata pencaharian tersebut, sebagian diselenggarakan di kawasan gambut tipis dan sebagian lagi di 
area tanah mineral. Melalui program mata pencaharian tersebut, diharapkan dapat mengurangi frekuensi kegiatan 
ekonomi yang tidak aman yang dapat memperburuk kerusakan hutan. 

KFCP melibatkan berbagai pihak dari daerah setempat seperti pemerintah daerah, pihak swasta, dan warga desa, 
untuk mengembangkan program mata pencaharian, mulai dari persiapan, rancangan hingga penyelenggaraan 
program. Pelibatan berbagai pihak tersebut bertujuan membuka akses informasi dan pasar bagi warga desa. Para pihak 
yang dimaksud dilibatkan dari mulai studi, kajian, konsultasi, pemetaan partisipatif, lokakarya, penyediaan material, 
hingga penyusunan dan perencanaan program. Berdasarkan informasi dan analisa yang diperoleh dari berbagai 
kegiatan tersebut, KFCP dan desa menyepakati berbagai jenis mata pencaharian yang akan dikembangkan di desa 
yaitu, budidaya karet, ikan (beje, keramba, dan kolam), agroforestri, dan peternakan. KFCP juga mengintegrasikan 
sistem penanggulangan kebakaran dalam budidaya karet dan agroforestri, sebagai salah satu upaya pencegahan 
terjadinya  kebakaran yang disebabkan oleh pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian.  

Berdasarkan pengalaman KFCP, menyediakan pilihan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi warga desa bukan hal 
yang mudah. Beberapa teknik budidaya yang diperkenalkan KFCP kepada desa merupakan hal yang baru bagi desa, 
sehingga diperlukan waktu, tenaga, dan biaya yang besar untuk mengenalkannya. Durasi pelaksanaan program juga 
dapat menjadi kendala untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi di masyarakat terkait praktek mata pencaharian 
alternatif yang telah dikenalkan oleh program. 

Laporan ini bertujuan untuk memaparkan pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan program mata pencaharian 
alternatif di desa. Pembelajaran tersebut diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan dan pengelolaan program 
atau inisiatif REDD+ yang akan dilaksanakan di Indonesia di masa mendatang. 

1Co-benefit atau manfaat tambahan REDD+ adalah manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program REDD+ yang berkontribusi pada mata 
pencaharian, pengurangan kemiskinan, perbaikan tata kelola dan penguatan kelembagaan.
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SINGKATAN DAN ISTILAH

APKASINDO  : Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia

Bokar  : Bahan olah karet

BPD   : Badan Permusyawaratan Desa

BPMD  : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

CARE  : Lembaga non-pemerintah internasional

CKPP   : Central Kalimantan Peatland Project 

GAPKINDO  : Gabungan Pengusaha Karet Indonesia

Gapoktan  : Gabungan Kelompok Tani

GRK   : Gas Rumah Kaca

GRM   : Gunn Rural Management (Lembaga pengelolaan program pembangunan internasional)

Demplot  : Demonstration plot

Disbunhut  : Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Dispertan TPH : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

FKAD  : Forum Komunikasi Antar Desa

IAFCP  : Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership

K3   : Kadar Karet Kering

Kepdes  : Kepala Desa

KFCP   : Kalimantan Forests and Climate Partnership

KK   : Kepala Keluarga

KK   : Kartu Keluarga

KTP   : Kartu Tanda Penduduk

KTS   : Keranjang Tanah Subur

MoU   : Memorandum of Understanding (Nota kesepahaman)

Musdes  : Musyawarah Desa

Pemdes  : Pemerintah Desa

Perda  : Peraturan Daerah

Perdes  : Peraturan Desa
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PLG   : Pengembangan Lahan Gambut

PTD-LEISA  : Participatory Technology Development Through Low External Input Sustainable
Agriculture (Pengembangan teknologi secara partisipatif melalui xxxxx)

PTGLD  : Pola Tata Guna Lahan Desa

Pokja  : Kelompok Kerja

REDD+  : Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation. The ‘+’ includes 
the role of conservation, sustainable management of forests and the enhancement of 
forest carbon stocks (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, tanda 
‘+’ mencakup peranan konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok 
karbon).

RPJM-Desa  : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

RT   : Rukun Tetangga

RW   : Rukun Warga

SL   : Sekolah Lapangan Untuk Petani

SLK   : Sekolah Lapangan (Budidaya dan Pemasaran) Karet

SWR   : Social Wealth Ranking

TPH   : Tanaman Pangan dan Hortikultura
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Mitra utama KFCP adalah Kementerian Kehutanan 
(Kemenhut), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas), Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, dan 
Pemerintah Australia.

PADA PERTENGAHAN TAHUN 2009, Kalimantan Forests and Climate Partnership 

(KFCP) diluncurkan sebagai sebuah program uji coba REDD+ yang pertama di 

Indonesia, untuk areal hutan dan lahan gambut. KFCP dibentuk atas dasar kerja sama 

antara Pemerintah Australia dan Indonesia di bidang perubahan iklim yang dinamakan 

Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP).

Tujuan utama KFCP adalah 
mengadakan uji coba berbagai 
metode untuk mengetahui cara 
pengurangan emisi melalui 
pendekatan REDD+. Secara 
bersamaan, KFCP mendukung 
pengembangan mata pencaharian 
alternatif, khususnya bagi masyarakat 
yang sebagian besar sumber mata 
pencahariannya bergantung dari 
hutan. Dukungan tersebut dilakukan 
dengan menerapkan prinsip 
pengelolaan sumber daya alam 
yang berkelanjutan. Selain itu, KFCP 
juga membantu pengintegrasian 
REDD+ ke dalam perencanaan dan 
pengelolaan, melalui pengembangan 
kapasitas dan pengujian model untuk 
kelembagaan, serta kebijakan dan 
kerangka hukum REDD+. Program 
mata pencarian merupakan REDD+ 
co-benefits2. Namun demikian, 
terdapat kemungkinan, pada 

saat bersamaan, program mata 
pencaharian menjadi  keuntungan 
utama REDD+. Khususnya ketika 
penduduk lokal dan masyarakat 
asli berkontribusi pada kerusakan 
hutan, baik melalui kegiatan 
ekonomi mereka atau pelepasan 
lahan di kawasan mereka kepada 
pihak lain, seperti pemerintah 
dan pelaku ekonomi lainnya untuk 
perluasan perkebunan sawit atau 
pertambangan. 

Laporan ini bertujuan untuk 
menjelaskan pembelajaran 
yang diperoleh KFCP dan desa 
dalam mengelola program mata 
pencaharian alternatif. Program 
tersebut bertujuan untuk 
memperkenalkan  beberapa pilihan 
mata pencaharian yang memiliki 
nilai ekonomi tinggi, berkelanjutan, 
dan tidak merusak hutan. Sebagai 

bagian dari uji coba REDD+, program 
ini menjadi elemen penting yang 
memberikan kesempatan kepada 
warga untuk memiliki sumber mata 
pencaharian yang tidak tergantung 
dari ekstraksi hutan, sehingga potensi 
kerusakan hutan dari aktivitas 
ekonomi dapat dikurangi. Selain 
itu, program ini juga memberikan 
peluang untuk mengurangi tingkat 
kemiskinan penduduk yang tinggal 
di lokasi program. Seluruh informasi 
dan data yang tercantum di dalam 
laporan ini merupakan data dan 
dokumen internal KFCP, yang 
diantaranya terdiri dari laporan 
kajian dan analisa, laporan lapangan, 
arsip data partisipan KFCP, serta 
wawancara dengan warga desa dan 
staf KFCP.

Laporan ini terbagi menjadi enam 
bagian. Bagian satu menjelaskan 
wilayah kerja dan kegiatan KFCP. 
Bagian dua mendiskusikan 
persiapan, strategi, dan pendekatan 

2Co-benefit atau manfaat tambahan REDD+ adalah manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program REDD+ yang berkontribusi pada mata 
penghidupan, pengurangan kemiskinan, perbaikan tata kelola dan penguatan kelembagaan.
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yang digunakan dalam program 
mata pencaharian. Bagian tiga 
menerangkan penyelenggaraan 
program di lapangan. Bagian empat 

menggambarkan mekanisme 
pendukung untuk program 
mata pencaharian. Bagian lima 
menjelaskan keberlanjutan program. 

Terakhir, bagian enam meringkaskan 
isi laporan dan pembelajaran yang 
diperoleh.  

Wilayah kerja KFCP mencakup kurang lebih 120.000 hektar yang berlokasi di kawasan bekas proyek Pengembangan 
Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan KFCP mencakup sekolah lapangan untuk petani, 
dukungan penyusunan RPJM-Desa, reforestasi dan rehabilitasi hutan dalam skala kecil, peningkatan kapasitas desa 
agar dapat mengelola kegiatan KFCP secara mandiri, pengelolaan dan pengawasan kebakaran lahan dan hutan, serta 
pengembangan mata pencaharian alternatif. KFCP juga menghimpun banyak data seperti vegetasi lahan gambut, 
hidrologi, serta kebakaran lahan dan hutan. Data tersebut digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan 
terkait hutan rawa gambut dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sebagian dari kegiatan KFCP dilakukan di daerah yang 
berstatus Hutan Lindung yang dikelola Pemerintah Indonesia. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan bersama dengan 
desa diselenggarakan di lahan mineral dan di gambut tipis, misalnya pengembangan mata pencaharian alternatif 
dan sekolah lapangan untuk petani. Manfaat kegiatan KFCP bagi desa diantaranya adalah untuk pembelajaran, 
pengembangan, dan peningkatan pendapatan, yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan lain di luar 
program, seperti penguatan kelembagaan yang merupakan bagian dari co-benefit REDD+.

Kegiatan KFCP ditujukan sebagai 
upaya uji coba “REDD+ dalam skala 
kecil”, yang memungkinkan perbaikan 
pendekatan dan metode pelaksanaan 
secara terus menerus. Pembelajaran 
dari uji coba ini merupakan 
kontribusi terhadap pengembangan 
REDD+, baik di tingkat lokal, 
nasional, maupun internasional. 
Secara khusus, pembelajaran 
dapat membantu mengembangkan 
kerangka mitigasi perubahan iklim 
di tingkat global melalui berbagai 
upaya yang dilakukan di tingkat 
lokal, dengan melibatkan masyarakat 
yang tinggal di dalam dan di 
sekitar hutan, serta memasukkan 
pengetahuan dan kearifan lokal. 
Lebih lanjut, pembelajaran dari 
hasil uji coba di Kalimantan Tengah 
dapat dikembangkan atau direplikasi 
di tempat lain, baik di Indonesia 
maupun di negara lain. 

Kegiatan KFCP melibatkan 14 

permukiman yang tersebar di 
sembilan desa yang berlokasi 
di sepanjang Sungai Kapuas, di 
Kabupaten Kapuas. Berdasarkan 
data dari Socio-Economic Baseline 
(CARE 2009a), 91% penduduk yang 
mendiami permukiman tersebut 

Kegiatan KFCP 
ditujukan sebagai 

upaya uji coba 
“REDD+ dalam 

skala kecil” yang 
memungkinkan 

untuk dilakukannya 
perbaikan pendekatan 

dan metode 
pelaksanaan secara  

terus menerus.

1.1 Wilayah Kerja dan Kegiatan KFCP

adalah suku Dayak Ngaju. Di tingkat 
desa, masyarakat adat Dayak 
memiliki tokoh adat yang disebut 
sebagai Mantir Adat (kepala adat di 
tingkat desa). Namun, saat KFCP baru 
mengenalkan programnya di desa 
(tahun 2009–10), sebagian besar 
desa belum memilih Mantir Adat. 

Permukiman penduduk tersebar di 
dua kawasan utama PLG, yaitu di 
bagian utara (Blok E) dan selatan 
(Blok A). Kedua kawasan tersebut 
memiliki ekosistem yang berbeda. 
Blok A merupakan kawasan yang 
telah banyak kehilangan tutupan 
lahan dan hutan, sedangkan Blok E 
masih memiliki banyak tutupan lahan 
dan hutan. Perbedaan keragaman 
ekosistem di kedua kawasan 
tersebut menimbulkan perbedaan 
signifikan pada kegiatan pengelolaan 
lahan, misalnya pertanian terkait 
strategi pengembangan sumber 
mata pencaharian. Oleh karena itu, 
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kegiatan REDD+ harus disesuaikan 
dengan ekosistem di kawasan yang 
dimaksud. Perbedaan tingkat tutupan 
hutan antara kedua blok berkaitan 
dengan kondisi dimana Blok A dilalui 
kanal-kanal besar, sedangkan Blok 
E dilalui lebih banyak kanal kecil. 
Permukiman juga lebih banyak dan 
terkonsentrasi di Blok A. 

Selama 2009–10, fokus kegiatan KFCP 
adalah merancang dan menetapkan 
program dengan Pemerintah 
Indonesia, membentuk kelompok 
dan unit kerja lain yang diperlukan, 
serta menyusun sistem pengadaan 
dan mekanisme pelaksanaan 
program. Selain itu, KFCP juga 
melakukan kajian awal, misalnya 
mengenai kelompok dan institusi 
sosial-ekonomi yang ada di desa, 
serta kesesuaian dan kebutuhan 
mata pencaharian masyarakat. Pada 
periode 2010–11, berbagai kegiatan 
dilakukan di desa untuk menguji 
coba REDD+, termasuk perencanaan 
dengan warga desa, pelatihan, 
konsultasi, pemetaan sosial dan 
lingkungan yang partisipatif, serta 
fasilitasi desa untuk menyusun 
RPJM-Desa. Pada tahun tersebut, 
KFCP juga melakukan berbagai upaya 
untuk merumuskan cara yang paling 
sesuai guna mengelola kegiatan dan 
melakukan pembayaran kolektif 

kepada desa-desa di wilayah kerja 
KFCP.   

Melalui skema REDD+, manfaat 
pencegahan emisi GRK dan 
rehabilitasi lahan gambut 
didistribusikan kepada masyarakat 
secara kolektif. Dari uji coba ini, 
KFCP berusaha mencari berbagai 
pendekatan untuk membantu 
masyarakat memiliki kesiapan 
dalam menerima manfaat 
secara kolektif. Manfaat tersebut  
diwujudkan melalui keterlibatan 
warga dalam berbagai kegiatan 
yang menghasilkan pendapatan. 
Kegiatan-kegiatan tersebut 
berkaitan dengan menghindari 
emisi atau  merehabilitasi lahan 
gambut di wilayah kerja KFCP. Untuk 
memastikan berbagai kegiatan 
ini didukung warga desa secara 
kolektif, KFCP mengembangkan 
program mata pencaharian alternatif 
bagi warga yang terlibat. Manfaat 
program diterima dan dikelola 
oleh desa, kemudian dialokasikan 
kepada warga yang terlibat yang 
terdaftar atas nama Kepala Keluarga 
(KK). Perjanjian Desa dan ‘Paket 
Pekerjaan’ merupakan instrumen 
utama dalam melakukan uji coba 
metode dan pendekatan REDD+ yang 
dilaksanakan di desa.

Pada 2010-11, bersamaan dengan 
perumusan dan konsultasi Perjanjian 
Desa, KFCP menguji coba beberapa 
kegiatan dalam skala kecil di desa. 
Uji coba dilakukan agar masyarakat 
secepatnya memperoleh manfaat 
melalui skema income-generating 
atau kegiatan-kegiatan yang 
menghasilkan pendapatan. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui cara 
menjalankan kegiatan sebelum 
dilakukan dalam skala besar. Uji 
coba juga dimaksudkan untuk 
mengetahui cara kerja beberapa 
metode, karena sebagian dari 
metode tersebut terbilang baru, baik 
bagi staf KFCP maupun warga desa. 
Kegiatan uji coba diantaranya adalah 
penanaman kembali hutan dengan 
spesies tanaman hutan rawa gambut. 
Untuk memenuhi kebutuhan bibit 
dalam penanaman tersebut, KFCP 
memfasilitasi desa menyediakan 
bibit yang disemai oleh warga desa 
di sejumlah persemaian bibit di 
desa.  Bersamaan dengan kegiatan 
ini, KFCP melakukan diskusi dan 
konsultasi dengan warga desa dalam 
menyusun perjanjian kerja sama 
untuk melakukan kegiatan dalam 
skala lebih besar. Kerja sama ini 
dirumuskan dalam ‘Perjanjian Desa’ 
yang menjelaskan prinsip, standar, 
dan mekanisme kerja sama antara 
desa dan KFCP. 

Perjanjian Desa adalah kerangka kerja sama formal dan legal antara KFCP dan desa yang mengatur pengelolaan 
kegiatan KFCP di tingkat desa. Perjanjian ini dapat menjadi langkah awal pembentukan lembaga desa yang mengelola 
inisiatif atau program REDD+ di masa mendatang. Perlu dicatat, berbagai prinsip dan standar Perjanjian Desa 
merupakan hal baru bagi beberapa desa dalam mengelola kegiatan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan 
partisipasi dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, KFCP memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan teknis 
rutin untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan Perjanjian Desa. Dalam hal ini, Perjanjian Desa menjadi alat 

1.2 Perjanjian Desa
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peningkatan kapasitas desa (Week et. al. 2014) yang dapat merubah paradigma dan cara warga desa dalam mengelola 
kegiatan pembangunan di desa. Penjelasan lebih lanjut mengenai Perjanjian Desa dari sisi kebijakan dapat dilihat 
dalam Week et al. 2014.

Perjanjian Desa berisi prinsip, standar, dan mekanisme pengelolaan kegiatan yang didasari oleh kesetaraan antara desa 
sebagai pihak pengelola dan KFCP. Dalam hal ini, Perjanjian Desa bukan sebuah perjanjian mengikat untuk melakukan 
satu atau beberapa kegiatan. Kegiatan KFCP di desa dikelola oleh desa secara mandiri, sementara KFCP menyediakan 
pendanaan dan peningkatan kapasitas.

Struktur Perjanjian Desa

Naskah Perjanjian Desa terdiri dari tiga bagian, yaitu prinsip-prinsip, syarat umum perjanjian, dan ‘Paket Pekerjaan’ 
(Week et al. 2014):

Bagian A: Prinsip-prinsip
Bagian ini secara umum menjelaskan pentingnya kerja sama yang meliputi tujuan, prinsip kerja sama, serta jenis 
kegiatan yang dapat dilaksanakan dan dibiayai di bawah Perjanjian Desa.

Bagian B: Persyaratan umum perjanjian  
Bagian ini menjelaskan syarat dan ketentuan pengelolaan kegiatan beserta standar dan safeguards yang harus 
diikuti. Perjanjian Desa merupakan bagian dari inisiatif pembangunan dan tunduk pada panduan pengadaan 
barang dan jasa. Karena itu, Perjanjian Desa perlu disesuaikan dengan prinsip pembangunan dan tata kelola 
yang baik, diantaranya mencakup transparansi, resolusi perselisihan, proses pembayaran, kontrol kualitas, dan 
safeguards secara umum. 

Bagian C: ‘Paket Pekerjaan’ 
Bagian ke tiga menjelaskan kegiatan-kegiatan yang disebut ‘Paket Pekerjaan’ yang terkait dengan rehabilitasi 
lahan rawa gambut dan peningkatan mata pencaharian. Kegiatan yang dimaksud juga termasuk peningkatan 
kapasitas, operasional, serta manajemen pengelolaan dan pengawasan, yang menjelaskan jadwal dan anggaran, 
target, standar kualitas, serta protokol/panduan. Setiap paket menjelaskan:

• jangkauan: jenis kegiatan yang akan dilaksanakan 

• rancangan: di mana dan bagaimana kegiatan akan dilaksanakan 

• spesifikasi: standar kualitas 

• anggaran rinci dan jadwal pembayaran: jenis sumber-sumber yang diperlukan dan harganya  

• kondisi khusus: penambahan dan penyesuaian ‘persyaratan umum perjanjian’ yang relevan dengan ‘Paket 
Pekerjaan’ 

• Safeguars spesifik: safeguards yang terkait dengan kegiatan tertentu yang akan dilaksanakan. 

Bagian ketiga ini memberikan fleksibilitas dalam merencanakan dan mengelola kegiatan, tanpa perlu merubah 
Perjanjian secara menyeluruh. Sehingga, Jika ada penyesuaian dapat dilakukan. Jenis kegiatan dapat bertambah 
atau disesuaikan berdasarkan kesepakatan dengan desa. 

Perjanjian Desa tahap pertama berlaku efektif dari 2012 hingga Juni 2013. Selanjutnya, para pihak menyetujui 
perpanjangan pelaksanaan sebagian dari program KFCP hingga Juli 2014 (disebut Perjanjian Desa tahap kedua). Pada 
periode tersebut, KFCP kembali melakukan rangkaian konsultasi dengan masyarakat untuk perpanjangan
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1.3 Pengelolaan Kegiatan Melalui
‘Paket Pekerjaan’ 

Perjanjian Desa, yang dikhususkan 
untuk menyelesaikan program 
pengembangan mata pencaharian.

Di tingkat desa, kegiatan KFCP 
terangkum dalam ‘Paket Pekerjaan’, 
yang merupakan ‘unit usaha’ yang 
dikelola desa. Seperti dijelaskan 
pada Bagian 1.2, ‘Paket Pekerjaan’ 
mencantumkan jenis kegiatan, 
biaya, dan insentif bagi desa. ‘Paket 
Pekerjaan’ tidak diartikan sebagai 
pembayaran tenaga kerja yang 
terlibat dalam kegiatan. Istilah 
tersebut digunakan untuk menyebut 
kegiatan-kegiatan yang disepakati 
antara desa dan KFCP dimana warga 
desa berpartisipasi di dalamnya. 

Distribusi manfaat dan pengelolaan 
kegiatan dilakukan oleh Tim 
Pengelola Kegiatan (TPK) dan diawasi 
oleh Tim Pengawas (TP),3 dengan 
bantuan teknis dan dukungan 
lainnya dari KFCP. Strategi ini 
diterapkan untuk membantu desa 
mengelola kegiatan secara mandiri 
dan transparan, agar kegiatan 
yang dikelola desa berkontribusi 
pada pencegahan emisi dan 
penambahan tutupan lahan dan 
hutan. Selain itu, strategi tersebut 
merupakan bagian dari pendekatan 
partisipatif yang digunakan KFCP 
untuk mendemonstrasikan REDD+ 
dan mendorong kepemilikan 
program oleh desa. Beberapa 
kegiatan dilakukan secara berulang 
dan bertahap agar masyarakat 
memperoleh pembelajaran 

dengan lebih baik. Sebagai bagian 
dari pembelajaran, beberapa 
‘kekurangan’ dan tantangan yang 
ditemui selama pelaksanaan kegiatan 
tahap pertama diperbaiki, lalu 
ditingkatkan pada tahap selanjutnya.

Di dalam pengelolaan ‘Paket 
Pekerjaan’, warga desa berpartisipasi 
hampir di seluruh tahapan, mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan, 
pertemuan, fasilitasi penyebaran 
informasi, pemantauan, hingga 
pelaporan kepada masyarakat 
secara luas. Selain itu, warga 
juga terlibat dalam penyediaan 
material, melakukan pembibitan, 
menyiapkan area tanam, menanam 
bibit, serta mengawasi dan 
melaporkan kebakaran lahan. Proses 
penyelenggaraan  ‘Paket Pekerjaan’ 
yang dinaungi Perjanjian Desa ini 
merupakan upaya KFCP membantu 
desa memiliki kesiapan dalam 
menerima dan mengelola manfaat 
REDD+ melalui sistem berbasis 
kinerja (performance-based system).

Selain menjelaskan jenis kegiatan, 
‘Paket Pekerjaan’ memberikan 
informasi tentang anggaran biaya 
yang mencakup pengadaan material, 
transportasi, tenaga kerja, serta 
insentif bagi desa, dan sebagainya. 
Biaya yang dimaksud digunakan 
agar tercapai hasil yang disepakati 
dalam ‘Paket Pekerjaan’. Anggaran 
paket juga mencakup dana kontijensi 
sebesar 5%,  yang dialokasikan 
untuk biaya-biaya tak terduga. Jika 

seluruh capaian ‘Paket pekerjaan’ 
terpenuhi dan dana kontijensi tersisa, 
desa dapat menggunakannya untuk 
mendukung program pembangunan 
desa seperti yang tertuang dalam 
RPJM-Desa. Hal tersebut merupakan 
pembayaran insentif ‘murni’ kepada 
desa atas pencapaian kinerja desa 
dalam menyediakan jasa lingkungan.  

Pembayaran dilakukan dalam 
beberapa termin yang disertai 
dengan monitoring dan verifikasi 
oleh TP dan KFCP secara berkala. 
Melalui verifikasi, desa belajar cara 
memonitor kegiatan dan mengukur 
keberhasilan berdasarkan capaian 
yang disepakati, yang mungkin 
diperlukan pada uji coba REDD+ 
berikutnya. Sistem pembayaran 
juga mencakup uji coba indikator 
safeguards sosial dan tata kelola yang 
relevan di tingkat kegiatan. Kemajuan 
setiap kegiatan dimonitor dan 
diverifikasi berdasarkan standar yang 
disepakati dalam Perjanjian Desa 
dan ‘Paket Pekerjaan’. Monitoring 
tersebut dilakukan dengan 
menggunakan indikator proksi 
untuk melihat capaian kinerja agar 
masyarakat paham dan siap terlibat 
dalam pembayaran manfaat REDD+ 
berbasis kinerja di masa depan. 
Sementara itu, KFCP hanya mendanai 
kegiatan dan memberikan dukungan 
kapasitas. KFCP tidak ‘menjadi 
pemilik’ hasil atau capaian kegiatan 
yang dilaksanakan di desa. Keluaran 
atau capaian tersebut dimiliki dan 
dikelola sepenuhnya oleh desa.

3Anggota TPK adalah warga desa yang dipilih oleh warga melalui forum desa, sedangkan anggota TP sebagian besar terdiri dari pemerintahan desa, 
Mantir Adat dan tokoh masyarakat lainnya. 
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PERSIAPAN, STRATEGI DAN 
PENDEKATAN PROGRAM 
MATA PENCAHARIAN

Tidak ada lagi ikan atau kura-kura di lahan 
gambut, itu semua karena penebangan kayu dan 

kebakaran yang telah menghancurkan pohon-
pohon, dan membuat sinar matahari membakar 
tanah. Di musim kemarau, semua kolam menjadi 

kering, tidak ada lagi ikan, mereka tidak lagi 
punya tempat bertelur. Saya pergi satu minggu, 

cuma bisa dapat lima ekor ikan…kalau sudah sulit 
mendapat ikan, saya tidak punya pilihan kecuali 

menebang kayu. Saya tidak mau jadi pencuri. 
Saya tahu kita harus menjaga hutan, menjaganya 
dari kebakaran, melindungi ikan dan burung yang 
menjadi sumber mata pencaharian kita, supaya 
masa depan anak cucu terjamin.Tapi saya tidak 
punya pilihan lain. Maka, saat KFCP ada di desa, 

saya senang. Saya jadi punya pendapatan...

-Pencari Ikan, di Desa Mantangai Hulu-

KFCP Design Document menyebutkan, program mata pencaharian merupakan bagian yang terintegrasi dalam 
rancangan kegiatan REDD+: 

Pilihan mata pencaharian (livelihood) yang diperkenalkan oleh KFCP harus membuat 
kegiatan pertanian yang dilakukan di lahan mineral lebih produktif dan menarik secara 
finansial. Secara bersamaan, program ini juga menyediakan insentif untuk menghindari 

penanaman tanaman musiman dan tanaman produksi (crop) di gambut dalam, sehingga 
dapat mengurangi kemungkian penyebaran api. KFCP juga perlu memperbaiki rantai pasar 
produk pertanian dan produk hasil hutan non-kayu. Pendekatan ini harus dikombinasikan 

dengan penyediaan pilihan mata pencaharian non-pertanian, insentif finansial untuk tidak 
melakukan praktik “tanam-bakar” dan meningkatkan penegakan hukum yang berkaitan 

dengan pelarangan penggunaan api selama musim kemarau. – (IAFCP 2009, hlm.25).

2.1 Latar Belakang Pelaksanaan 
Program Mata Pencaharian
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Kutipan tersebut menjelaskan 
program mata pencaharian 
dimaksudkan sebagai upaya untuk 
mengembangkan mata pencaharian 
yang tidak semakin merusak 
lahan gambut. Berbagai pilihan 
mata pencaharian dapat berupa 
pengembangan kegiatan pertanian di 
lahan mineral atau non-pertanian.  

Program mata pencaharian alternatif 
merupakan REDD+ co-benefit yang 
juga berkontribusi terhadap upaya 

penurunan tingkat kemiskinan. 
Berdasarkan pengalaman KFCP, 
program ini dapat menjadi manfaat 
utama bagi REDD+, pada saat 
kegiatan ekonomi penduduk menjadi 
salah satu faktor yang meningkatkan 
degradasi hutan. Program tersebut 
juga dapat menjadi instrumen bagi 
program untuk mengidentifikasi 
hubungan antara perilaku masyarakat 
lokal dengan tingkat kerusakan 
hutan. Dalam menyelenggarakan 
mata pencaharian, KFCP memberikan 

bantuan melalui paket mata 
pencaharian kepada seluruh warga 
desa yang ingin terlibat dengan 
program, melalui Perjanjian Desa.

Lebih lanjut, dokumen tersebut 
menjelaskan prinsip-prinsip yang 
diterapkan untuk mengembangkan 
program mata pencaharian 
(livelihood), diantaranya (IAFCP, 
2009):

Berkelanjutan dari aspek ekonomis, ekologis/lingkungan, dan sosial, serta mempromosikan penggunaan lahan 
hutan dan gambut tropis yang berkelanjutan. 

Bersifat inklusif secara sosial dan melibatkan kelompok rentan atau yang memiliki akses terbatas dalam 
pembuatan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, prinsip ini diterapkan diantaranya melalui Musdes, 
pertemuan khusus dengan kelompok perempuan dan rentan, sebelum suatu keputusan dibuat. 

Mempertimbangkan kepekaan gender (sensitif gender).

Tidak menciptakan atau memperburuk konfilk. 

Mendukung upaya untuk mendapatkan akses yang adil dan merata dalam status kepemilikan tanah.

Program mata pencaharian juga 
mendukung penggunaan lahan 
yang baik, yang tidak menimbulkan 
dampak negatif pada lahan 
gambut yang dapat berkontribusi 
pada peningkatan emisi GRK. 
Kedepannya, program ini diharapkan 
berkelanjutan, sehingga dapat 
berkontribusi terhadap pendapatan 
keluarga-keluarga yang ada di desa 
dan pengurangan GRK dalam jangka 
panjang. 

KFCP mengembangkan program mata 
pencaharian melalui serangkaian 
kegiatan yang terdiri dari kajian dan 
studi terkait mata pencaharian (lihat: 
Bagian 2.2.2). Diskusi juga dilakukan 
dengan para pemangku kepentingan 
dan penerima manfaat khususnya 
di desa. Program ini didahului oleh 
pemetaan data lingkungan, tanah, 
sosial dan sebagainya. Proses ini 
dilakukan agar mata pencaharian 

yang dikembangkan oleh desa dan 
KFCP sesuai dengan potensi mata 
pencaharian dan kebutuhan warga 
di desa.

Tahapan pelaksanaan program 
mata pencaharian alterntatif dapat 
dilihat pada Tabel 1. Setiap tahap 
terbagi pada beberapa fase. Tahap 
pertama kegiatan diarahkan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan petani dalam budidaya 
dan pemasaran karet, sedangkan 
tahap kedua menitikberatkan pada 
teknik penanaman dan pengerjaan 
mata pencaharian. Kedua tahapan 
ini dilakukan agar sebelum warga 
desa mengembangkan mata 
pencahariannya, mereka memiliki 
pengetahuan dan keterampilan 
yang diperlukan, agar kedepannya 
masyarakat memiliki peluang 
melanjutkan pengembangan mata 
pencaharian setelah KFCP selesai. 

Tahapan kegiatan ini disusun 
berdasarkan masukan dari berbagai 
pihak antara lain desa, pemerintahan 
terkait seperti Dinas Perkebunan dan 
Kehutanan (Disbunhut) Kabupaten 
Kapuas, pelaku pasar karet (petani, 
pengepul, berbagai pabrik), yang 
dihimpun melalui forum diskusi 
misalnya musyawarah desa dan 
lokakarya.

Tahap satu (2010-12), program 
berfokus pada peningkatan kualitas 
dan rantai nilai karet, melalui 
penyelenggaraan SLK (Sekolah 
Lapang Budidaya dan Pemasaran 
Karet). SLK dilakukan dalam dua fase, 
yaitu fase pertama (2010) untuk uji 
coba SLK di dua desa, dilanjutkan 
dengan fase kedua (2011-2012) 
untuk SLK skala besar yang dilakukan 
di tujuh desa. 

Tahap dua (2013-14), mencakup 
penyelenggaraan SL (Sekolah 
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Lapangan) yang diperluas dan praktik 
penanaman karet. Pada tahap ini, 
KFCP membantu penyediaan bibit, 
dana operasional, peningkatan 
kapasitas, bantuan teknis dan 
sebagainya, untuk budidaya karet, 
beje dan agroforestri. Tahap dua 
diselenggarakan dalam dua fase: fase 

pertama (2012-13) mengalokasikan 
1/3 dari total bantuan program mata 
pencaharian. Fase ini juga merupakan 
uji coba untuk melihat penerimaan 
warga, mengukur kapasitas, dan 
melihat keberhasilan metode dan 
pendekatan yang diterapkan untuk 
mengembangkan mata pencaharian. 

Fase dua (2013-14) mengalokasikan 
sisa dari bantuan program (3/4) 
kepada seluruh warga yang terlibat, 
dan 100% kepada warga yang baru 
terlibat. Harapannya, pada fase ini, 
penyelenggaraan program mata 
pencaharian dapat dilakukan dengan 
lebih baik, berdasarkan pembelajaran 
dari fase sebelumnya. 

Tahapan

Tahun

Tahap satu: Meningkatkan 
kualitas dan rantai nilai karet Tahap dua: Pelaksanaan Mata pencaharian 

 
A. Pelatihan dan sekolah 

lapang – persiapan lahan dan 
demonstrasi

B. Pelaksanaan

2010
Fase satu:  Uji coba SLK (dua 
desa). Fokus dalam:  kualitas 
dan rantai nilai karet.

2011-12
Fase dua: SLK (tujuh desa). 
Fokus dalam:  kualitas dan 
rantai nilai karet.

Akhir 2012

Fase satu:  SL – Praktek lapangan 
(7 desa). Fokus dalam: persiapan 
lahan, pelatihan penanaman 
karet, agroforestri, dan beje. 

Januari-Juli 
2013

Fase satu: Uji coba budidaya (1/3 dari 
total paket). 1/3 ha untuk karet, serta 
agroforestri dan beje dalam jumlah yang 
setara. 

September-
Oktober 2013

Fase dua: Sekolah Lapang – 
Praktek Lapangan (7 desa). 
Fokus dalam: persiapan lahan, 
pelatihan penanaman karet, 
agroforestri dan beje.

Desember 
2013- April 
2014

Fase dua: Implementasi yang lebih luas 
(2/3 dari total paket). 2/3 ha karet, serta 
agroforestri dan beje dalam jumlah setara. 
Paket penuh bagi partisipan yang belum 
bergabung pada tahap dua-fase satu, dan 
ingin bergabung pada tahap dan fase ini.  

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Program Mata Pencaharian

Sumber: Dokumen dan data internal KFCP
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Seperti dijelaskan pada bagian 2.1, sebagian warga desa mengetahui, kerusakan hutan juga disebabkan oleh kegiatan 
ekonomi mereka sehingga sumber mata pencaharian mereka berkurang. Namun, pada saat hutan sudah rusak, mereka 
tidak memiliki banyak pilihan mata pencaharian sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.  
Strategi dan pendekatan yang digunakan dalam merancang, mengelola dan melaksanakan program mata pencaharian 
dirangkum dalam Kotak 1. 

2.2 Strategi dan Pendekatan

Berikut ini adalah hal yang perlu dilakukan dalam menyelenggarakan program mata pencaharian yang 
berkelanjutan dan mendukung penurunan emisi. Namun, pelaksanaannya akan tergantung dari ketersediaan 
data, informasi, dan rencana kerja yang tersedia. 

• Memetakan pilihan mata pencaharian dan menyelaraskannya dengan RPJM-Desa. 

• Mengkaji keberlanjutan pilihan mata pencaharian (beserta potensinya terhadap emisi) dan pilihan mata 
pencaharian alternatif lainnya. 

• Berdiskusi dengan para pemangku kepentingan dan warga desa, serta berkoordinasi dengan FKAD untuk 
mendiskusikan mekanisme program. 

• Memetakan hak atas lahan, akses terhadap lahan, kelompok rentan dan informasi relevan lainnya (jika 
belum tersedia), agar penerima manfaat dapat mengakses manfaat. 

• Memperbaharui data sensus KK (beserta anggota keluarga), jika data sulit di dapat dan beberapa KK 
tinggal dalam satu rumah yang sama. Hal ini dilakukan untuk menentukan pemilik hak, jika program 
bermaksud untuk menjangkau seluruh KK yang ada di desa. 

• Menyusun kesepatan dengan desa mengenai pihak-pihak yang berhak menerima manfaat dengan 
menggunakan cara yang terbuka dan transparan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari 
penghitungan ganda dan mengurangi tekanan terkait penentuan penerima manfaat.  

• Membuka akses desa terhadap jaringan dan informasi pasar, khususnya karet. 

• Memfasilitasi pola tata guna lahan desa yang partisipatif untuk mendorong kepastian status kepemilikan 
lahan.

• Menyepakati pilihan mata pencaharian dengan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan berbagai 
kelompok warga. Namun hal ini perlu disesuaikan dengan ketersediaan dana dan waktu, serta dukungan 
kapasitas teknis yang dibutuhkan oleh warga.

• Mengembangkan mekanisme yang dapat mendistribusikan dana dan membangun kapasitas pengelolaan, 
jika program akan dikelola secara mandiri oleh desa.

• Mengidentifikasi lahan yang sesuai dengan pilihan mata pencaharian (tanah, kepemilikan dan 
sebagainya), jika warga menggunakan lahan milik desa atau pribadi, seperti yang dilakukan KFCP. 

• Memfasilitasi sekolah lapang yang disertai dengan pengembangan kapasitas dan pengetahuan, terkait 
jaringan dan informasi pasar. 

• Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas agar warga dapat mengembangkan dan memelihara 
mata pencahariannya setelah program selesai. 

• Menerapkan proses yang transparan dalam penyediaan material, dengan menggunakan sumber daya 
lokal (jika memungkinkan). 

• Menyediakan insentif (dalam jumlah terbatas) untuk memastikan program mata pencaharian terlaksana 
dan untuk memastikan material yang diberikan tidak dijual oleh peserta, sebelum kegiatan dilakukan. 

• Membuat sekat bakar (sebagai bagian dari penanggulangan kebakaran, lihat: Bagian 3.6) dan 
menyediakan dukungan di lapangan selama program berjalan. 

Kotak 1:
Pengembangan mata pencaharian yang 

berkelanjutan - KFCP
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Strategi dan pendekatan dalam Kotak 
1 akan dijelaskan lebih lanjut dalam 
laporan ini. Pada saat itu, penguatan 
institusi (dalam kerangka rantai nilai 
atau value chain) dan penegakan 
hukum terkait pencegahan kegiatan 
ekonomi yang merusak hutan, belum 
menjadi fokus utama program. Fokus 
tersebut lebih dimungkikan untuk 
pemerintah.  Lebih lanjut, intervensi 
seperti itu merupakan upaya jangka 

panjang yang memerlukan waktu 
lama dan kekuasaan yang sesuai. 
Selain itu, penegakan hukum 
tersebut juga diluar cakupan 
sebuah program uji coba. Namun 
demikian, seperti tercantum dalam 
Kotak 1, KFCP setidaknya berupaya 
membuka akses terhadap jaringan 
dan informasi pasar, serta koordinasi 
dengan berbagai pemerintahan 
daerah, sebagai modal bagi desa 

untuk mengembangkan mata 
pencahariannya setelah program 
selesai. 

Di bawah ini dijelaskan beberapa 
strategi terkait persiapan dan 
perencanaan pengembangan 
program mata pencaharian.

Pengintegrasian program ke dalam 
RPJM-Desa dilakukan sekitar tahun 
2010-11 melalui berbagai pertemuan, 
pelatihan dan pemetaan yang 
partisipatif. Dalam kegiatan ini, KFCP 
berupaya mengenalkan pendekatan 
REDD+ sebagai salah satu dasar 
penyusunan prioritas pembangunan 
desa. Pada saat pengintegrasian akan 
didiskusikan, berdasarkan hasil kajian 
tentang desa, sebagian besar desa di 
wilayah KFCP belum memiliki RPJM-
Desa. Karena  itu, KFCP membantu 
desa menyusun RPJM-Desa disertai 
dengan pengintegrasian kegiatan 
KFCP ke dalamnya. Perlu dicatat, 
penyusunan dan pengintegrasian 
yang dimaksud bukan hal yang dapat 
dilakukan dalam waktu singkat, 

terlebih jika desa tidak terbiasa 
melibatkan warganya dalam proses 
ini. 

Untuk itu, sebelum memulai 
penyusunan RPJM-Desa dan 
pengintegrasian program, terlebih 
dahulu KFCP mengadakan pelatihan, 
pemetaan, lokakarya, dan diskusi 
kelompok, untuk meningkatkan 
kapasitas desa dan warganya dalam 
identifikasi kebutuhan, pemetaan, 
perencanaan, dan pendanaan. 
Hal ini dilakukan agar desa dapat 
menentukan kebutuhannya dan 
menuangkannya ke dalam rencana 
pembangunan. Namun demikian, 
berdasarkan pengalaman KFCP, warga 
masih perlu belajar menentukan 

prioritas pembangunan. Contoh, 
sebagian warga memprioritaskan 
pembangunan rumah ibadah yang 
sebenarnya masih dalam kondisi 
baik, sementara kebutuhan yang 
paling mendesak (berdasarkan 
kajian) adalah perbaikan pelabuhan 
desa. Tetapi, kedepannya desa dapat 
menggunakan pembelajaran yang 
diperoleh dari penyusunan RPJM-
Desa untuk mengembangkan desa. 

Terkait mata pencaharian, melalui 
pengintegrasian, pengembangan 
budidaya karet menjadi bagian dari 
program pembangunan dalam RPJM-
Desa, yang didukung oleh KFCP. 

2.2.1 Integrasi Program Dengan RPJM-Desa

Pembelajaran Kunci:

1. Penyusunan RPJM-Desa dan pengintegrasian program ke dalamnya dinilai oleh warga sebagai bagian 
dari peningkatan kapasitas dan pembukaan akses informasi. Ini sesuai dengan tujuan program yaitu 
membuka seluas mungkin akses bagi desa dan warganya agar mereka memperoleh bantuan dan 
dukungan yang diperlukan dari berbagai pihak untuk membangun desa. Lebih lanjut, dilakukan 
koordinasi rutin dengan para pemangku kepentingan agar isu yang ditemui oleh desa dalam 
pengembangan program dapat diselesaikan bersama. 

2. Penyusunan RPJM-Desa, mempromosikan tata kelola, transparansi, dan perencanaan adalah berbagai 
penting untuk memastikan dana program berkontribusi pada pencapaian program pembangunan desa.



KFCP | Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif20

2.2.2 Kajian dan Studi

Penjelasan rinci mengenai kajian 
dan studi pengembangan mata 
pencaharian dapat dilihat dalam 
laporan pembelajaran ‘Sekolah 
Lapangan Budidaya dan Pemasaran 
Karet’ (Wibowo et al. 2013). Bagian 
ini hanya akan merangkum tahapan 
dan hasil kajian/studi yang dimaksud. 

Pengembangan mata pencaharian 
mengambil data awal dari baseline 
survei4 dan pemetaan desa yang 
partisipatif di desa5 di wilayah KFCP, 
agar KFCP dapat merancang program 
sesuai dengan kondisi sosial ekonomi 
desa sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan desa. Data baseline survei 

menunjukkan bahwa karet adalah 
mata pencaharian utama bagi sekitar 
50% penduduk di Blok A dan 21% 
di Blok E, disusul dengan gemor 9% 
di Blok A dan 21% di Blok E. Lalu, 
perikanan (beje) merupakan yang 
utama bagi sekitar 45% penduduk 
di Blok E dan 17% di Blok A (CARE 
2009). Setelah itu, KFCP menindak 
lanjutinya dengan melakukan: 

Perlu dicatat bahwa keputusan untuk 
mengembangkan karet sebagai mata 
pencaharian utama dilakukan tahun 
2010-11. Sebagian besar KK memilih 
karet, sebagian lainnya beje. Namun, 
pilihan tersebut sesuai untuk warga 
yang memiliki akses terhadap lahan, 
serta kesesuaian lahan tersebut 
dengan jenis mata pencaharian 
yang akan dikembangkan (baik milik 
pribadi maupun desa). Oleh karena 

itu, KFPC juga berupaya menyediakan 
bantuan mata pencaharian yang 
tidak tergantung sepenuhnya pada 
lahan. Mengikuti perkembangan 
pelaksanaan program di desa dan 
konsultasi ulang dengan desa, 
beberapa warga memilih untuk 
mengembangkan mata pencaharian 
yang berbeda seperti budidaya ikan 
melalui keramba dan ternak unggas 
(lihat: Bab 4).  Selain itu, dalam 

konsultasi warga desa meluaskan 
pilihan tanaman yang akan ditanam 
di lahan dengan menambah tanaman 
hortikultura. Membuka kesempatan 
pilihan mata pencaharian yang lebih 
luas adalah penting, agar dapat 
menjangkau kebutuhan berbagai 
kelompok warga, termasuk kelompok 
rentan. 

KFCP melakukan kajian mata pencaharian lokal pada 2010 untuk melihat kecenderungan jenis mata pencaharian 
di desa pada periode sebelum, pada saat, dan sesudah PLG, di Blok A dan Blok B. Hasil kajian menunjukkan, selama  
periode tersebut mata pencaharian yang cenderung meningkat adalah perkebunan kecil (seperti karet dan gemor) dan 
sebagian lainnya perikanan (seperti beje) (Suyanto et al. 2009). 

Setelah itu, dilakukan studi value chain (rantai nilai) gemor dan karet pada 2010. Hasilnya, ditemukan bahwa 
karet merupakan komoditas yang cepat meningkatkan mata penghidupan sebagian besar keluarga (GRM 2010b). 
Sementara itu, penawaran gemor cenderung menurun karena hutan telah dikonversi dan stok yang ada dieksploitasi 
tanpa upaya perbaikan/regenerasi, baik dalam jangka panjang dan pendek (GRM 2010a). Oleh karena itu, hasil studi 
merekomendasikan budidaya karet sebagai salah satu jenis mata pencaharian yang dapat dikembangkan dalam 
program mata pencaharian. 

Pada tahun yang sama, diadakan Musyawarah desa (Musdes) dan koordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) untuk 
bersama-sama menentukan jenis mata pencaharian yang akan dikembangkan. Hasilnya, seluruh pihak sepakat untuk 
mengembangkan karet sebagai mata pencaharian utama penduduk yang tinggal di wilayah KFCP. Hal ini juga sejalan 
dengan prioritas pembangunan desa yang tercantum di dalam RPJM-Desa.

4Laporan lengkap dapat dilihat di http://www.iafcp.or.id/publication/detail/61/KFCP-Socio-Economic-Baseline-Report
  5Laporan lengkap dapat dilihat di http://www.iafcp.or.id/publication/detail/89/Village-Reconnaissance-Report
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 Pilihan mata pencaharian tidak datang dari KFCP, tetapi juga memasukkan kearifan 
lokal…misalnya dengan mengembangkan karet”

 (Diskusi kelompok dengan warga dan tokoh agama, Desa Tumbang Muroi 
(Milich et al. 2014). 

2.2.3 Loka karya Hasil Kajian

Sekitar 2010, KFCP mengadakan 
lokakarya untuk mendiskusikan hasil 
kajian dan diskusi guna memperoleh 
masukan dari para pelaku 
pasar untuk menyusun strategi 

pengembangan karet seperti petani 
dan pengepul di desa, perwakilan 
pabrik, Disbunhut Kabupaten Kapuas, 
GAPKINDO (Gabungan Pengusaha 
Karet Indonesia), serta pemerintahan 

dan kelembagaan desa. Berikut 
adalah hasil dari kedua lokakarya 
tersebut:

Adanya kriteria tersebut memberikan 
kejelasan baik bagi petani, 
pengumpul, dan pabrik mengenai 
standar karet yang dipahami 
bersama. Kesepahaman kriteria ini 
juga merupakan bagian dari upaya 
transparansi atau keterbukaan 

informasi pasar karet bagi seluruh 
pelaku pasar. Berdasarkan hasil 
lokakarya, KFCP menindaklanjuti 
melalui pengembangan SLK sebagai 
bagian dari Sekolah Lapangan untuk 
Petani (SL) yang akan dijelaskan lebih 
lanjut di Bagian 2.3. Lokakarya para 

ahli juga menunjukkan, visi dan misi 
pengembangan karet bukan berasal 
dari kebutuhan program, melainkan 
atas pertimbangan berbagai pihak, 
sehingga pengembangan mata 
pencaharian didasari oleh kebutuhan 
lokal. 

Loka karya value chain

Lokakarya ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai rantai nilai karet dari mulai petani hingga pabrik 
dan mengembangkan kesepakatan intervensi peningkatan manfaat rantai nilai karet kepada seluruh pelaku pasar, 
tanpa merugikan pelaku pasar lainnya (GRM 2010b). Lokakarya menghasilkan visi mengenai pengembangan karet 
di Kalimantan Tengah, yaitu: petani dapat menyediakan karet yang berkualitas, yang telah diseleksi dengan baik dan 
dapat diterima oleh pabrik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar. Diharapkan petani dapat menjual langsung 
karet ke pabrik, dan pabrik dapat membeli harga karet petani dengan cukup tinggi sesuai dengan kualitasnya. Guna 
mewujudkan visi tersebut, peserta lokakarya menyepakati rencana tindak lanjut, diantaranya:

•	 Pelaksanaan SLK untuk meningkatkan kualitas, pasar, dan budidaya karet.

•	 Mengadakan pelatihan untuk pengepul lokal mengenai penetapan kualitas karet diantara pelaku pasar karet.

•	 Mengadakan lokakarya untuk penetapan kualitas karet.

Lokakarya penetapan kualitas karet 

Sesuai dengan rekomendasi dari lokakarya value chain, diadakan lokakarya lanjutan untuk membahas penetapan 
kualitas karet. Peserta menyepakati kerangka pengukuran kualitas karet yang didasarkan pada peraturan tentang 
pengolahan bokar (bahan olah karet) yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, diantaranya (GRM 2010b): 

•	 Kemurnian/kebersihan; karet bebas dari benda asing dan atau kontaminan.

•	 Pembekuan; proses pembekuan harus dilakukan dengan tepat.

•	 Elastisitas.

•	 Kadar Karet Kering (K3).
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Pembelajaran Kunci:

KFCP mengadakan berbagai kegiatan seperti kajian dan studi partisipatif, serta lokakarya dengan para 
ahli, untuk menentukan jenis mata pencaharian. Hasilnya, desa dan KFCP menyusun pengembangan 
budidaya karet yang berasal dari kebutuhan daerah, dengan dukungan dari berbagai pihak (pemerintah, 
adat, universitas, LSM dan pihak swasta), sebagai salah satu pilihan mata pencaharian. Warga desa 
juga berpendapat, pengembangan karet merupakan bagian dari penghargaan terhadap kearifan lokal. 
Dalam hal ini, pilihan mata pencaharian muncul bukan atas keinginan dan kebutuhan program, melainkan 
masyarakat setempat.  

2.2.4 Konsultasi Dengan Warga Desa

Setelah visi dan strategi 
pengembangan karet disepakati 
oleh para pemangku kepentingan 
termasuk desa, KFCP dan desa 
mensosialisasikannya kepada 

warga desa secara meluas. Setelah 
itu, pelaksanaan program mata 
pencaharian dilakukan secara 
bertahap, mulai dari 2010 hingga 
pertengahan 2014 (lihat Tabel 1) 

disertai dengan konsultasi meluas 
dengan warga desa pada tiap-tiap 
tahapnya. Tahapan konsultasi yang 
dilakukan KFCP dengan desa6 dapat 
dilihat pada Tabel 2.

Koordinasi dengan 
FKAD

Sebelum melakukan konsultasi meluas dengan warga desa, KFCP berkoordinasi dengan para pemangku 
desa melalui Forum Komunikasi Antar Desa (FKAD), yaitu forum yang dibentuk oleh KFCP dan desa 
untuk berbagi informasi dan menyepakati suatu persoalan terkait program KFCP di desa FKAD terdiri 
dari Pemdes, Mantir Adat, dan para tokoh masyarakat lainnya. Koordinasi dengan FKAD menghasilkan 
kesepakatan bahwa, seluruh desa menyetujui adanya program pengembangan mata pencaharian 
dan mendukung konsultasi meluas kepada warganya. Namun, keputusan terlibat atau tidaknya warga 
dalam program ditentukan oleh warga itu sendiri.

Sosialisasi program 
mata pencaharian

Kegiatan ini dilakukan melalui Musdes, difasilitasi oleh TPK/TP dan Pemdes, yang dilanjutkan dengan 
pemasangan informasi di papan pengumuman dan warung-warung. Informasi yang disebarluaskan 
pada dasarnya sudah diketahui oleh sebagian warga melalui SLK, namun untuk lebih meluaskan KFCP 
memberitahukan kembali program mata pencaharian beserta tujuan dan manfaatnya.

Mengidentifikasi 
dan mendata KK, 
serta menetapkan 
lahan

Identifikasi dan pendataan KK dilakukan oleh TPK/TP dengan didampingi staf KFCP yang dilakukan 
melalui kunjungan dari rumah ke rumah dan pertemuan dalam kelompok, baik secara informal 
maupun formal. Daftar KK yang menyatakan berpartisipasi dalam program mata pencaharian direkap 
oleh TPK yang akan disepakati lebih lanjut dalam Musdes.

Lahan untuk pengembangan mata pencaharian disediakan oleh desa, karena hak atas lahan dan diatas 
lahan merupakan milik warga desa. Bersamaan dengan identifikasi dan pendataan, warga yang tertarik 
untuk ikut kegiatan menyatakan akan menyediakan lahan milik sendiri, sedangkan di beberapa desa, 
warga yang ingin berpartisipasi tetapi tidak lagi memiliki lahan yang cukup, diberikan lahan baru oleh 
desa. Selain itu, desa juga memastikan bahwa lahan warga tersebut bebas dari konflik kepemilikan. 
Seluruh mekanisme pengelolaan lahan ini dilakukan oleh desa. Sementara KFCP hanya membantu 
desa menentukan kriteria lahan yang sesuai dan membantu memverifikasinya. Informasi lebih lanjut 
mengenai akses masyarakat terhadap lahan dapat dilihat pada Lubis (2014).

Pertemuan dengan 
kelompok rentan

Salah satu bagian dari kegiatan identifikasi dan pendataan KK adalah pertemuan dengan kelompok 
rentan. Berdasarkan pengalaman KFCP dalam penyelenggaraan kegiatan KFCP lainnya, kelompok 
yang dimaksud kurang berani mengutarakan pendapatnya jika berada dalam forum yang dihadiri 
berbagain kalangan desa. Dalam pertemuan khusus, mereka lebih nyaman berbicara, sehingga dapat 
mengungkapkan pendapatnya dengan leluasa.

Tabel 2. Tahapan Konsultasi Dengan Warga Desa

6Wawancara dengan staf KFCP, Kapuas, Juni 2013
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Warga yang tidak memilih karet beralasan bahwa:

•	 mereka sudah memiliki kebun karet, atau 

•	 mereka memilih beje atau ingin mencoba pengembangan jenis mata pencaharian yang lain, atau

•	 mereka tidak memiliki lagi lahan kosong yang dapat ditanami karet . 

Pilihan beje dan agroforestri merupakan hasil diskusi antara desa dengan KFCP. Tanaman agroforestri yang akan 
dibudidayakan diantaranya adalah pohon yang menghasilkan kayu dan buah, serta tanaman hortikultura.

Masa sanggah

Setelah daftar partisipan ter-rekap, TPK memasangnya di papan pengumuman dan warung-warung. 
Warga diberikan masa sanggah selama kurang lebih 2 minggu – 1 bulan, untuk memberi sanggahan 
atau masukan terhadap daftar partisipan tersebut. Saat itu, terdapat beberapa KK yang mengundurkan 
diri, dan ada pula yang mendaftar. Beberapa alasan yang dikemukan oleh warga yang mengundurkan 
diri diantaranya adalah tidak memiliki cukup waktu karena bekerja di tempat lain (seperti: membangun 
pelabuhan) dan mengurus anak. Sebagian lagi beralasan mendapatkan tawaran pekerjaan di luar desa, 
seperti di pengelolaan kayu dan tambang emas. 

Menyepakati 
jumlah KK dan 
jenis mata 
pencaharian

Setelah masa sanggah, KFCP dan desa mengadakan Musdes untuk menyepakati jumlah dan jenis 
kegiatan mata pencaharian yang akan dikembangkan di desa. Jumlah KK dan jenis mata pencaharian 
dari kesepakatan Musdes dapat dilihat pada Bab 3.

Menyusun dan 
menyepakati 
Rancangan 
Anggaran Biaya 
(RAB)

Setelah jumlah dan jenis kegiatan mata pencaharian disepakati, KFCP dan desa kembali mengadakan 
Musdes untuk menyusun RAB. Anggaran didiskusikan melalui Musdes, agar seluruh warga mengetahui 
besaran dan alokasi biaya pengembangan mata pencaharian. Lalu, RAB yang telah tersusun ditempel 
oleh TPK di papan pengumuman dan tempat lainnya yang mudah dilihat oleh warga, seperti warung.  
Adapun biaya yang diberikan oleh KFCP untuk pengembangan mata pencaharian terdiri dari:

A) Sarana produksi

Sarana produksi yang disediakan oleh KFCP diantaranya adalah bibit karet dan agroforestri, bibit ikan, 
serta pupuk organik. Jumlah bibit yang disediakan oleh KFCP, sesuai dengan kesepatan dengan desa, 
setara dengan bibit yang diperlukan untuk penanaman di lahan seluas satu hektar. Demikian pula 
untuk beje, KFCP menyediakan bantuan untuk membangun beje dengan besaran biaya yang sama 
seperti untuk karet dan agroforestri.

B) Dana operasional untuk tiap-tiap KK

Insentif merupakan uang tunai yang diberikan kepada KK yang terlibat dalam pengembangan mata 
pencaharian. Dana tersebut dapat digunakan oleh KK untuk membantu pengerjaan pembukaan lahan 
dan penanaman, yang mungkin memerlukan biaya tambahan seperti transportasi menuju lahan. 
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Pembelajaran Kunci:

1. Koordinasi dengan FKAD merupakan langkah awal yang dilakukan program sebelum memulai 
konsultasi dengan warga secara luas. Cara ini memberikan program informasi tambahan mengenai 
pandangan umum warga desa terhadap penerimaan program, teknik konsultasi yang tepat, dan 
sebagainya.

2. Pengembangan mata pencaharian dilakukan di atas lahan yang ditetapkan oleh warga dan desa 
secara mandiri. Program hanya memberikan bantuan dana operasional kepada desa, sesuai dengan 
kemampuan dana, serta memberikan kriteria jenis lahan yang sesuai dengan mata pencaharian yang 
akan dikembangkan. Melalui cara ini, kekhawatiran warga atas pengubahan status dan fungsi lahan 
dapat dikurangi. Isu lahan sering menjadi perhatian utama terhadap program terkait rehabilitasi 
hutan, meskipun KFCP bukan program konservasi hutan. 

3. Untuk memperoleh masukan dari kelompok rentandan perempuan, yang biasanya merupakan 
kelompok yang kurang terlibat dalam pengambilan keputusan di area publik, KFCP melakukan diskusi 
khusus dengan mereka. Melalui cara ini, mereka merasa lebih leluasa berbicara dan bertanya, sehingga 
lebih banyak masukan yang dapat ditampung. 

4. Program mendorong desa untuk menyusun anggaran dan rencana kerja secara partisipatif, melalui 
Musdes dan diskusi kelompok dengan warga, untuk menghindari ketidakpercayaan yang mungkin 
muncul dari warga terhadap jalannya pengelolaan kegiatan, khususnya terkait keuangan. Selain itu, 
hal ini juga merupakan media belajar bagi desa mengenai transparansi dan akuntabilitas. 

2.2.5 Pemetaan Lahan Secara Partisipatif

Setelah KK dan jenis mata 
pencaharian tercatat, KFCP dan desa 
melakukan survei dan pemetaan 
lahan secara partisipatif. Pemetaan 
lahan tersebut mencakup lahan 
untuk karet, beje, kolam, dan 
sebagainya. Bagian ini hanya 

menjelaskan pemetaan lahan karet 
PB-260, sebagai contoh. Selain karet,  
Pada saat sosialiasi program, warga 
sudah diberitahu mengenai kriteria 
lahan yang sesuai dengan karet PB-
260, dan mereka memberitahukan 
lokasi lahan yang ditunjuk kepada 

TPK. Berdasarkan catatan TPK 
inilah KFCP dan desa mengadakan 
survei dan pemetaan untuk menilai 
kesesuaian lahan dengan kriteria 
yang dimaksud. Tahapan kegiatan 
survei dan pemetaan terdiri dari 
(Wibowo 2013):

A. Survei usulan lokasi penanaman karet

Pembuatan poligon ketersediaan lahan untuk karet:

•	 Pemasangan patok calon lokasi lahan penanaman karet berdasarkan sketsa yang disusun oleh masyarakat dan 
difasilitasi oleh petani pemandu di masing-masing RT (Rukun Tetangga).

•	 Pengambilan titik ordinat dilakukan oleh tim pemetaan adat didampingi oleh petani pemandu dan staf KFCP. Hasil 
kegiatan ini berupa poligon wilayah lokasi. 

•	 Pengambilan sampel  pengujian kesesuaian lahan oleh konsultan di semua calon lokasi pengujian mencakup: 
kedalaman gambut, pH tanah, Ph air, tingkat kerawanan banjir dan tingkat kerawanan kebakaran, tutupan lahan, 
tekstur tanah secara visual.
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Pengujian kesesuaian lahan

Kriteria kesesuaian lahan untuk karet PB-260 diantaranya adalah:

•	 Kedalaman gambut kurang dari 1 m.

•	 Bukan tanah pasir.

•	 Bukan daerah banjir (tergenang ≥ 20 hari berturut-turut).

•	 Bukan tegakan hutan.

Berdasarkan survei, dari sampel yang diuji, 56% diantaranya belum sesuai dengan kriteria lahan, dan 44% lainnya 
dinyatakan sesuai. Hasil survei dan pengujian ini didiskusikan oleh KFCP bersama dengan warga melalui Musdes. 

B. Musdes kesesuaian lahan

Di dalam Musdes, tim pemetaan dan pengujian lahan mempresentasikan hasil kerjanya dan menunjukkan berbagai 
jenis dan kemungkinan lokasi lahan yang tidak sesuai dengan kriteria untuk budidaya karet. Menyikapi hal ini, warga 
sepakat untuk menetapkan beberapa pilihan, seperti dijelaskan pada Tabel 3 di bawah ini:

Peta Referensi

Sesuai Tidak Sesuai

Verifikasi 
Lapangan

Sesuai
Skenario A:

Membudidayakan karet.

Skenario B:

Membudidayakan karet.

Tidak Sesuai

Skenario C:

1. Peserta program disarankan mencari lahan 
untuk budidaya karet, sesuai dengan peta 
referensi.

2. Masyarakat mencari lahan lain yang sesuai 
untuk budidaya karet dalam satu kelompok 
hamparan. Bila ada beberapa kelompok 
hamparan, maka jarak antar kelompok 
hamparan paling jauh 100 m.

3. Membudidayakan mata pencaharian lain, 
selain karet.

Skenario D:

1. Masyarakat mencari lahan lain yang sesuai 
untuk budidaya karet dalam satu kelompok 
hamparan. Bila ada beberapa kelompok 
hamparan, maka jarak antar kelompok 
hamparan paling jauh 100 m.

2. Membudidayakan mata pencaharian lain, 
selain karet.

Tabel 3. Contoh Skenario Paket Mata Pencaharian (Karet)

Sumber: Wibowo 2013

Berdasarkan keterangan pada Tabel 3, warga yang lahannya yang tidak sesuai dengan kriteria tanaman karet diberikan 
beberapa pilihan, yaitu mencari lahan pengganti, bergabung dengan lahan milik KK yang lain, atau mengganti pilihan 
mata pencaharian di luar karet. 

Banyaknya lahan yang  tidak sesuai untuk karet menyebabkan pelaksanaan program berjalan lambat. Sebagian warga 
kesulitan karena tidak menemukan lahan yang sesuai, tetapi memiliki keinginan besar untuk membudidayakan karet 
(KFCP 2012). Selain itu, peta yang digunakan untuk referensi ternyata sering tidak menggambarkan kondisi lapangan, 
sehingga menimbulkan kebingungan dalam membuat keputusan (ibid.). 
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Pembelajaran Kunci:

Meskipun sebagian besar warga menginginkan pengembangan mata pencaharian karet, namun 
kenyataannya tidak semua lahan yang disediakan oleh warga dapat ditanami karet. Menyikapi hal ini, 
KFCP membuka pilihan yang lebih luas kepada warga untuk mengembangkan mata pencaharian lain. Hal 
ini menunjukkan perlunya fleksibilitas program dalam mengantisipasi perubahan-perubahan pilihan mata 
pencaharian saat kondisi lingkungan tidak memungkinkan. Selain itu, program juga perlu berkoordinasi 
dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan alternatif baru mata pencaharian yang akan dikembangkan 
desa, misalnya dinas pemerintahan dan pihak swasta.

2.3 Sekolah Lapangan untuk Petani

Pengembangan mata pencaharian 
alternatif disertai dengan 
peningkatan kapasitas petani melalui 
Sekolah Lapangan untuk Petani, 
atau biasa disebut Sekolah Lapang 
(SL) yang merupakan hasil dari 
salah satu rekomendasi lokakarya 
(Lihat: 2.2.3). SL bukan hanya 
ruang yang memberikan pelatihan-
pelatihan bagi petani, tetapi juga 
membuka akses terhadap informasi 
dan jaringan pasar terkait produk 
pertanian yang dibudidayakan di 

Melalui Sekolah Lapangan, saya bisa saling 
berbagi pengalaman, bertukar pikiran dengan 
petani yang lain dan para staf KFCP. Sekolah 
Lapang bukan sekedar kegiatan pelatihan, di 

Sekolah Lapangan saya belajar bersama dengan 
warga masyarakat dan staf KFCP

(KFCP, 2013a)

desa. Dengan demikian, KFCP tidak 
hanya meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan petani dalam 
teknik budidaya pertanian, tetapi 
juga membuka akses petani 
kepada berbagai pihak yang 
dapat memberikan dukungan 
pengembangan mata pencaharian 
desa, baik dari dinas pemerintah 
daerah, maupun pihak swasta. 

SL dimulai sebelum bantuan 
operasional untuk penyelenggaraan 

paket mata pencaharian disalurkan 
kepada warga. Selain karet, SL juga 
menyediakan media pembelajaran 
bagi budidaya lainnya seperti beje 
dan agroforesti. Penjelasan lebih rinci 
mengenai SL, khususnya karet, dapat 
dilihat pada publikasi IAFCP lainnya, 
“Sekolah Lapangan  Budidaya dan 
Pemasaran Karet” (Wibowo et al. 
2013).  
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Setelah lokakarya, KFCP dan desa 
menyelenggarakan SL dalam 
beberapa tahapan, diantaranya 
adalah koordinasi dengan para 
pemangku kepentingan guna 
memperoleh persetujuan dan 
dukungan luas dari Pemda dan 
berbagai pihak lainnya. Sejalan 
dengan koordinasi tersebut, 
KFCP bekerja sama dengan desa 
menyusun panduan dan protokol 
teknik budidaya, pengadaan 
barang, dan sebagainya, sebagai 

alat untuk menunjang kelancaran 
belajar peserta SL. Selama 
penyelenggaraannya, SL dipandu 
oleh petani pemandu yang dipilih 
oleh warga desa melalui Musdes, 
bukan oleh konsultan atau fasilitator 
luar. Hal ini merupakan upaya KFCP 
agar pengetahuan dan keterampilan 
yang dipelajari dalam SL dimiliki desa 
dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

Pada tahun 2010-12, kegiatan belajar 
SL fokus pada teknik budidaya dan 

pemasaran karet (lihat: ‘Sekolah 
Lapang dan Budidaya Karet’ (Wibowo 
et al 2013). Kemudian, tahun 2012-
14, melihat besarnya ketertarikan 
warga dalam program mata 
pencaharian, kegiatan belajar meluas 
pada jenis budidaya lainnya seperti 
tanaman agroforestri, perikanan, dan 
peternakan. Secara umum, proses 
penyusunan SL (dari akhir 2012) 
diantaranya adalah: 

Berikut adalah tahapan pemilihan petani pemandu yang dilakukan oleh KFCP dan desa (KFCP 2014):

•	 KFCP dan desa mengadakan Musdes untuk menetapkan dan menyepakati kriteria Petani Pemandu. Lalu, warga 
mengajukan beberapa orang kandidat untuk menjadi calon petani pemandu. 

•	 Hasil Musdes ditindaklanjuti oleh TPK/TP dengan mengadakan pembicaraan informal dengan para calon petani 
pemandu, mengenai kesediaan waktu dan tenaga mereka. Beberapa calon yang tidak hadir dalam Musdes 
menyatakan ketidaksiapannya karena keterbatasan waktu yang dimilikinya, beberapa lainnya menyetujui 
pencalonan tersebut. 

•	 Setelah jumlah Petani Pemandu ditetapkan, mereka memperoleh pelatihan tentang budidaya dan pemasaran, 
teknik fasilitasi, REDD+, konsep program KFCP, dan sebagainya. Pada 2014, tercatat 45 petani pemandu yang 
terdiri dari sembilan perempuan dan 36 laki-laki.

2.3.1 Persiapan dan Pelaksanaan SL

2.3.2 Pembentukan Petani Pemandu

2.3.3 Penyusunan Protokol dan Panduan 

Hampir bersamaan dengan 
pembentukan petani pemandu, 
KFCP menyusun rancangan protokol 
dan panduan sebagai salah satu alat 
belajar SL. Penyusunan tersebut 
dilakukan dari 2011-14 dengan 

konten yang terus diperbaiki dan 
diperluas, sesuai dengan perubahan 
jenis mata pencaharian yang dipilih 
oleh warga. Konten berbagai 
dokumen tersebut disusun bersama 
oleh staf KFCP dan petani pemandu, 

agar dapat mengakomodasi 
kebiasan-kebiasan lokal yang dapat 
diterapkan dalam kegiatan pertanian. 
Protokol dan panduan yang dimaksud 
diantaranya terdiri dari (KFCPP 2013):

Protokol 

Kotak 2: 

• Pengadaan dan distribusi bibit paket karet

• Pengadaan dan distribusi bibit paket agroforestri 

• Pengangkutan dan penyaluran bibit karet PB-260 
(khusus untuk pengangkutan dan distribusi bibit 
karet PB-260 yang pengadaannya dilakukan oleh  
vendor atau pihak ketiga)

• Protokol prinsip-prinsip safeguard dalam program 
mata pencaharian

• Pemeliharaan bibit

• Pencabutan bibit anakan di alam

• Pengambilan bibit dan biji

• Penanaman nangka

• Penanaman pisang

• Penanaman rambutan
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• Pembuatan beje

• Penanaman karet PB-260

• Penanaman blangiran

• Penanaman gala

• Penanaman jelutung rawa

Kotak 3: 
Jenis Panduan Pengembangan Mata Pencaharian

• Penanaman karet lokal

• Penanaman cabe 

• Penanaman cempedak 

• Penanaman duria

• Penanaman jambu biji

• Penanaman mangga

• Penanaman nanas

• Penanaman nangka

• Penanaman pisang

• Penanaman rambutan

2.3.4 Pembentukan Kelompok Belajar 

Terdapat lebih dari 1.000 warga 
yang terlibat dalam program mata 
pencaharian yang tersebar di 
sembilan desa. Oleh karena itu, untuk 
memudahkan pengelolaan kegiatan 
belajar, KFCP membagi peserta ke 
dalam kelompok-kelompok belajar 
yang dipandu oleh petani pemandu. 
Pada awal pelaksanaan SL di tahun 

2012-13, kelompok belajar dibentuk 
berdasarkan unit RW (Rukun Warga) 
atau dusun. Namun lokasi lahan para 
anggota kelompok belajar saling 
berjauhan sedangkan pertemuan 
SL sering dilakukan di lahan atau 
kebun milik salah satu anggota, 
sehingga jumlah peserta pertemuan 
ini tidak sebanyak pada pertemuan 

lainnya yang diselenggarakan KFCP 
di desa saat itu, karena jauhnya 
lokasi pertemuan. Memperbaiki hal 
ini, pada 2013-14, kelompok belajar 
dibentuk berdasarkan kelompok 
hamparan, yaitu berdasarkan 
kedekatan lokasi lahan atau kebun. 

Panduan

Jenis panduan yang disusun oleh KFCP dan petani pemandu terdiri dari berbagai seri sesuai dengan jenis mata 
pencaharian yang akan dikembangkan. Berikut daftar panduan yang dimaksud: 
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Pembelajaran Kunci:

1. KFCP menyusun dan membentuk SL melalui koordinasi dengan berbagai pihak seperti Pemda dan 
pihak swasta, untuk memperoleh dukungan dan bantuan sehingga program pengembangan mata 
pencaharian dapat dilanjutkan setelah KFCP selesai. Atau, program tersebut dapat diperluas, seperti 
yang dilakukan oleh Dispertan TPH Kabupaten Kapuas yaitu melakukan demplot TPH di desa di wilayah 
kerja KFCP.

2. KFCP memilih untuk menggunakan warga lokal sebagai petani pemandu dibandingkan dengan 
mendatangkannya dari luar desa. Hal ini memberikan peluang bagi desa untuk memiliki fasilitator-
fasilitor lokal yang kedepannya dapat digunakan untuk lebih mengembangkan mata pencaharian desa 
secara mandiri.

3. KFCP menyusun protokol dan panduan sebagai salah satu alat untuk menunjang keiatan belajar SL. 
Dokumen belajar tertulis ini dapat dimanfaatkan desa sebagai referensi pengembangan kegiatan 
belajar di masa mendatang setelah KFCP tidak ada lagi di desa.

4. Melalui penyelenggaraan SL dalam beberapa periode, KFCP mengubah pembagian kelompok belajar 
dari per lokasi tempat tinggal menjadi berdasarkan kedekatan lokasi lahan tiap-tiap peserta. Hal ini 
lebih efektif dilakukan untuk metode belajar yang dilakukan di lapangan.

2.3.5 Penyelenggaraan SL 

Beberapa hal penting yang terkait 
dengan penyelenggaraan SL adalah 
penyusunan jadwal belajar, serta 
metode dan materi belajar. KFCP 
berupaya semaksimal mungkin 

menggunakan sumber daya lokal 
dalam penyelenggaraan SL, seperti 
fasilitator dan narasumber yang 
diambil dari instansi atau lembaga 
lokal. Selain itu, penyusunan 

jadwal, materi, dan metode belajar 
disesuaikan dengan kebutuhan dan 
kondisi lokal, agar tingkat partisipasi 
warga dalam SL meningkat. 

Fasilitator dan narasumber

Fasilitator SL terdiri dari staf KFCP dan petani pemandu. Fasilitasi bersama ini diterapkan karena desa masih dalam 
tahap belajar menyelenggarakan SL. Selain itu, mulai 2012 akhir, materi belajar SL bertambah. Sehingga petani 
pemandu memerlukan dampingan yang intensif dari KFCP. Sementara itu, narasumber berasal dari berbagai 
instansi dan kelompok, seperti Disbunhut, Universitas Palangkaraya (UNPAR), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Hortikultura (Dispertan TPH) Kabupaten Kapuas, dan sebagainya. 

Hingga saat ini, terdapat kurang lebih 45 orang petani pemandu yang memandu kurang lebih 80 kelompok hamparan. 
Dengan jumlah tersebut, setiap petani pemandu rata-rata mendamping 1-2 kelompok hamparan.

Terdapat kelemahan dan kelebihan dari pendekatan ini. Jika dibandingkan dengan tenaga ahli dari luar, kapasitas 
petani pemandu dalam memfasilitasi masih perlu ditingkatkan. Namun demikian, pendekatan ini memberikan 
kesempatan bagi warga untuk belajar secara mandiri. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan untuk 
mengakomodasi pengetahuan lokal dan melibatkan para pemangku kepentingan secara luas. 

Jadwal 

Jadwal belajar terdiri dari jadwal tetap dan tidak tetap. Jadwal tetap merupakan kegiatan belajar di lapangan dengan 
materi yang telah disusun, dengan materi seperti teknik penanaman, pola tanam, pembuatan beje, dan sebagainya. 
Sedangkan jadwal tidak tetap merupakan kegiatan belajar yang muncul dan diusulkan saat proses belajar berlangsung, 
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baik oleh petani pemandu, petani, maupun staf KFCP. Biasanya, materi yang diusulkan berupa tambahan materi yang 
dipertimbangkan perlu oleh peserta, seperti pengulangan pelatihan pemupukan atau cara penanaman tumpang 
sari. Petani pemandu merupakan warga desa, sehingga mereka mengetahui jadwal bekerja dan waktu luang warga 
desa, maka jadwal belajar disusun dan diorganisasikan oleh petani pemandu dan tiap-tiap kelompok hamparannya, 
sementara staf KFCP mendampingi untuk memberikan bantuan seperti tata cara menyusun dan menuliskan jadwal 
agar mudah dipahami oleh orang lain. 

Metode belajar 

Secara ringkas, metode pertemuan SL terdiri dari: 

• Pelatihan dan praktek lapangan

• Studi banding

• Diskusi dan tanya jawab

• Kunjungan lapangan oleh para ahli (pemerintahan, swasta, dan sebagainya), petani pemandu, dan staf lapangan KFCP

Seperti terlihat pada poin-poin di atas, metode belajar SL bukan hanya kegiatan belajar di kelas, tetapi juga praktek 
lapangan, studi banding, diskusi/tanya jawab, serta kunjugan lapangan yang dilakukan oleh dinas pemerintahan 
terkait, seperti Disbunhut dan Dispertan TPH, staf ahli dari KFCP dan juga petani pemandu. Kunjungan lapangan para 
ahli dari dinas-dinas pemerintahan dimanfaatkan sebagai kesempatan bagi para petani untuk membangun jejaring 
dengan pihak pemerintah sehingga kedepannya, jika mereka membutuhkan dukungan dapat berdiskusi dengan dinas 
yang dimaksud. Selain itu, seperti untuk beje, KFCP mengajak beberapa petani pemandu dan warga desa untuk melihat 
cara budidaya ikan melalui beje di wilayah lain, yaitu Dadahup yang telah sukses membudidayakan ikan dalam beje. 

Materi 

Sepanjang tahun 2010-14, berikut adalah topik-topik yang diberikan dalam SL: 

Tahun Topik

2010 -12 Rantai nilai karet; Teknik penyadapan dan pengolahan getah karet (lihat: Laporan ‘Sekolah Lapangan 
Budidaya dan Pemasaran Karet’ (Wibowo et al 2013))

2012-13 Persiapan lahan dan penanaman untuk tanaman karet dan agroforestri; Pembuatan beje.

2013-14 Persiapan lahan dan penanaman untuk tanaman karet dan agroforestri; Pembuatan beje, keramba 
dan kolam; Ternak ayam; Budidaya TPH (di satu desa, sebagai proyek percontohan). 

Tabel 4. Topik Belajar Dalam SL

Sumber: Data dan Dokumen KFCP

Seperti tercantum dalam Tabel 4 di atas, materi yang dipelajari dalam SL berbeda-beda mengikuti perkembangan dan 
kebutuhan desa. SL pertama kali diadakan pada tahun 2010-11, sebagai media peningkatan kapasitas petani dalam 
budidaya karet. Dikarenakan semakin banyaknya warga desa yang berpartisipasi dalam SL, di tahun 2012, meluaskan 
materi belajar sesuai dengan bertambahnya jenis mata pencaharian yang dikembangkan oleh warga, yaitu budidaya 
tanaman agroforestri dan ikan. Tahun 2013-14, pilihan mata pencaharian bertambah menjadi budidaya ikan dalam 
keramba dan kolam, ternak ayam, serta budidaya TPH yang merupakan usulan dari Dispertan TPH untuk dikembangkan 
sebagai proyek percontohan di salah satu desa (Lihat: Bagian 4.2). 
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Jaringan dan informasi pasar

Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, SL juga merupakan media untuk membantu petani membuka akses 
terhadap informasi dan jaringan pasar. Dalam hal ini, KFCP mengundang berbagai pihak dari luar desa untuk berdiskusi 
dengan para petani (lihat: poin 3). Pihak-pihak tersebut diantaranya:

Pembelajaran Kunci:

1. Dalam menyelenggarakan SL, KFCP berupaya menggunakan dan melibatkan sumber daya lokal, seperti 
menggunakan fasilitator dan narasumber lokal. Hal ini dilakukan karena masyarakat lokal adalah pihak 
yang paling mengetahui kebutuhan dan kondisi daerahnya. Selain itu, pelibatan ini juga memberikan 
kesempatan bagi masyarakat setempat untuk memiliki kader-kader lokal yang kedepannya dapat 
digunakan sebagai agen perubahan dalam mengembangkan mata pencaharian daerah. 

2. KFCP memberikan kesempatan kepada petani pemandu dan kelompok hamparannya untuk menyusun 
jadwal kegiatan belajar. Hal ini dilakukan karena mereka adalah pihak yang memahami ketersediaan 
waktu luang para petani, sehingga waktu belajar menjadi efektif. 

3. Materi SL tidak terpaku pada modul atau kurikulum yang kaku, KFCP mengembangkan materi 
berdasarkan kebutuhan lapangan, yang bisa jadi terdapat penambahan atau pengurangan materi. 
Fleksibilitas seperti ini diperlukan oleh program karena dalam proses belajar dan uji coba program, 
perubahan seperti ini normal terjadi sebagai bagian dari pembelajaran desa.   

4. KFCP merancang sekolah lapangan untuk petani sebagai media untuk meningkatkan pengetahuan 
terkait budidaya dan pemasaran hasil pertanian, serta membuka akses terhadap jaringan dan 
informasi. Oleh karena itu, metode belajar SL bervariasi dan lebih banyak menerapkan praktek dan 
kunjungan lapangan. Selain itu, SL juga mendatangkan pihak dari luar desa (pegawai pemerintah 
maupun swasta) sebagai nara sumber agar petani dapat membangun jaringan dengan mereka.

Pemerintah:

• Disbunhut Kapuas

• Dispertan TPH Kapuas

• Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) 
Kapuas

• Berbagai instansi pemerintah lainnya yang 
terwakili dalam Pokja REDD+ Kapuas

Swasta

• GAPKINDO

• APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit 
Indonesia) Kalimantan Selatan

• Kelompok tani karet 

• Kelompok tani beje

KFCP mengajak para pihak tersebut untuk mengunjungi kebun petani di desa, mengadakan studi banding dan 
menghadiri lokakarya petani pemandu, dan sebagainya. 
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Seperti program KFCP 
lainnya di desa, program 
mata pencaharian 
dilaksanakan dan dikelola 

oleh desa melalui TPK/TP, dengan 
pendampingan intensif dari KFCP. 
Strategi ini diterapkan sebagai 
salah satu cara untuk membangun 
kapasitas desa agar kedepannya desa 
dapat mengelola kegiatan serupa 
secara mandiri. 

PELAKSANAAN PROGRAM 
MATA PENCAHARIAN 
ALTERNATIF

BAB INI AKAN MEMBAHAS BEBERAPA ASPEK UTAMA DALAM PELAKSANAAN 

PROGRAM MATA PENCAHARIAN, yang diantaranya adalah perubahan jenis mata 

pencaharian dan partisipan, penerapan teknik budaya, verifikasi dan pembayaran, 

pengadaan barang, pengendalian barang, serta beberapa keberhasilan dan rencana 

tindak lanjut. Selama proses pelaksanaan tersebut, KFCP menemukan pembelajaran 

yang akan didiskusikan lebih lanjut di bawah ini. 

3.1 Tahapan Pelaksanaan Mata Pencaharian

Sepanjang tahun 2010-14, program 
ini dilaksanakan dalam beberapa 
tahap (Lihat : Tabel 1). Besaran 
dukungan terhadap pengembangan 
mata pencaharian yaitu yang setara 
dengan satu hektar karet, yang 
diberikan kepada seluruh KK yang 
berminat dari berbagai kelompok 
warga. Di luar SL, budidaya pertanian 
dilaksanakan dalam dua tahap. 

Tahap pertama diselenggarakan di 
tahun 2013 sebagai uji coba, dengan 
mengalokasikan 30% dana untuk 
membiayai mata pencaharian yang 
setara dengan sepertiga hektar kebun 
karet. Di tahap ke dua, skala program 
diperbesar dengan mengalokasikan 
sisa dana (70%) yang dijalankan di 
akhir 2013 hingga pertengahan 2014. 
Selain itu, KFCP juga mengalokasikan 
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100% dana bagi warga yang 
tertarik mengikuti program mata 
pencaharian pada tahap ini. Mereka 
tertarik mengikuti program setelah 
melihat pelaksanaan program. 
Tahapan ini diterapkan sebagai cara 

untuk menilai kesiapan desa dan 
KFCP dalam menyelenggarakan 
program ini (termasuk memperbaiki 
panduan dan proses administrasi 
serta hal teknis lainnya), sebelum 
melakukannya dalam skala besar, 

sehingga diperoleh pembelajaran 
untuk meminimalkan kekeliruan dan 
memperbaiki teknik, strategi, dan 
pendekatan.

3.2 Perubahan Pilihan Mata Pencaharian 
dan Jumlah Partisipan

Selama pelaksanaan program, jenis mata pencaharian dan jumlah partisipan program mengalami perubahan. 
Berdasarkan pengalaman KFCP, perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh situasi politik di desa dan kebutuhan 
ekonomi warga yang cukup mendesak. Lebih jelasnya, perubahan pada kedua isu tersebut dijelaskan di bawah ini.

3.2.1 Pilihan Mata Pencaharian

Secara keseluruhan, jenis mata 
pencaharian yang dipilih terdiri 
dari karet, agroforestri, akuakultur, 
dan peternakan. Fase pertama, 
terdiri dari karet, akuakultur, dan 
agroforestri. Pada fase ke dua pilihan 
berkembang sesuai dengan kapasitas 
dan kebutuhan warga. Beberapa 
warga desa memilih jenis mata 

pencaharian yang berbeda dengan 
fase pertama. Sebagian dari mereka 
memilih tanaman hortikultura, 
agroforestri, beje, dan ternak ayam. 
Warga yang meminta perubahan 
jenis mata pencaharian mengatakan 
bahwa mereka ingin meluaskan 
sumber mata pencahariannya, 
sehingga saat mereka menunggu 

karet yang baru dapat dipanen dalam 
jangka panjang, diperoleh manfaat 
dari tanaman dengan periode tanam 
singkat seperti hortikultura. 

Lebih jelasnya,  jenis tanaman dan 
hewan yang dibudidayakan pada dua 
fase tersebut dapat dilihat pada Tabel 
5. 

Periode Tanam/
Budidaya Jenis

Januari – Juli 2013

Karet : Karet lokal dan karet unggul PB-260

Agroforestri:
1. Pohon penghasil buah, diantaranya rambutan, mangga, dan durian.
2. Pohon penghasil kayu, diantaranya blangeran, dan jelutung/galam.
3. Hortikultura, diantaranya cabe, nanas, dan pisang

Akuakultur : Beje

September 2013- 
Juni 2014

Karet : Karet lokal dan karet unggul PB-260

Agroforestri :
1. Pohon penghasil buah, diantaranya rambutan, mangga, dan durian.
2. Pohon penghasil kayu, diantaranya blangeran, dan jelutung/galam.
3. Hortikultura, diantaranya cabe, nanas, dan pisang.

Akuakultur : Beje, kolam, dan keramba

Ternak : Ayam 

Tabel 5. Jenis Mata Pencaharian

Sumber: Data dan Dokumen KFCP
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Peserta program pengembangan 
mata pencaharian adalah warga desa 
yang tinggal di wilayah KFCP yang 
tercatat atas nama Kepala Keluarga 
(KK). Dari tahun 2012-14, jumlah 
warga yang mengikuti program ini 
terus meningkat. Perlu dicatat pada 
pertengahan 2013, salah satu desa 
memilih untuk tidak memperpanjang 

perjanjian desa (lihat: Kotak 4). 
Konsekuensinya, mereka tidak 
mengikuti paket mata pencaharian 
di fase 2. Namun demikian, sekitar 
431 KK baru berpartisipasi dalam 
program mata pencaharian yang 
berasal dari desa-desa lainnya. Pada 
fase pertama, jumlah KK yang terlibat 
mencakup 90% dari jumlah KK di 

tiap-tiap desa pada, sedangkan fase 
dua meliputi 92%.  Data ini diperoleh 
dari verifikasi data KK desa dan 
Musdes. Jumlah KK yang terlibat 
dalam program mata pencaharian 
berdasarkan jenis mata pencaharian 
dapat dilihat dalam Tabel 6.  

Tabel 6. Jumlah KK per Jenis Mata Pencaharian

3.2.2 Partisipan

Jenis Mata Pencaharian

Fase I* Fase II

Alokasi 30% 

KK yang 
melanjut-

kan (alokasi 
70%)

KK baru (alokasi 
100%)

Karet unggul (PB-260 ) 1.337 224 63

Karet lokal 0 728 152

Akuakultur: Beje, kolam, dan keramba 203 188 96

Agroforestri dan hortikultura 0 11 0

Agroforestri dan hortikultura, serta karet lokal 66 113 21

Agroforestri dan hortikultura, serta karet unggul 0 5 0

Ternak unggas 0 4 3

Total 1.606 1.608

% jumlah KK di tiap-tiap desa yang berpartisipasi (berdasarkan data 
desa) di desa yang mengikuti Perjanjian Desa 90% 92%

Tabel 6 memperlihatkan penurunan 
yang cukup besar dalam peralihan 
beberapa jenis mata pencaharian, 
khususnya karet. Pada awal tahun 
2013, KFCP mengenalkan karet 
unggul sebagai salah satu varietas 
karet yang dapat menghasilkan 
lebih banyak getah yang dapat 
dipanen dalam waktu pendek 
yaitu kurang lebih lima tahun jika 
dibandingkan dengan karet lokal. 
Saat itu, mayoritas warga, tertarik 
dan memilih untuk mencoba 
menanam budidaya karet unggul. 
Pada fase dua, sebagian warga 
tetap memilih karet, hanya mereka 
mencoba varietas karet lokal, karena 

*Angka yang tertera dalam tabel ini termasuk 236 KK dari salah satu desa yang hanya berpartisipasi pada fase dua karena desa tidak 
memperpanjang Perjanjian Desa.

karet unggul memerlukan teknik 
penanaman dan perawatan yang 
lebih intensif yang memerlukan 
tenaga dan waktu yang lebih besar. 
Selain memilih karet lokal, muncul 
pilihan-pilihan mata pencaharian 
lainnya. Sebagian dari mereka ada 
yang memilih karet pada periode 
pertama dan memilih akuakultur 
pada periode berikutnya. Mereka 
beralasan ingin memperluas jenis 
mata pencaharian agar sumber 
pendapatan tidak tergantung dari 
satu jenis saja. 

Selain Desa Kalumpang  yang tidak 
memperpanjang perjanjian desa, 

terdapat sejumlah kecil warga yang 
mengundurkan diri dari program 
mata pencaharian (11%). Mereka 
memilik alasan yang beragam, 
diantaranya adalah memperoleh 
tawaran kerja di desa lain, seperti 
menambang emas atau mencari 
kayu. Selain itu, warga tersebut 
juga berpendapat, hasil dari karet 
atau jenis mata pencaharian lainnya 
yang dibantu oleh KFCP baru 
menghasilkan dalam waktu lama, 
sedangkan mereka membutuhkan 
sumber pendapatan yang dapat 
menghasilkan dalam waktu singkat. 
Selain itu, sebagian warga ada yang 
menjadi pegawai negeri sipil yang 
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ditempatkan di Kabupaten Kapuas, 
yang lainnya memperoleh tawaran 
kerja dari perusahaan swasta. 
Dalam hal ini, sebagian warga 

membutuhkan mata pencaharian 
yang memberikan hasil dalam waktu 
singkat, berbeda dengan karet yang 
baru dapat dipanen setelah lima 

tahun (untuk unggul, dan lebih lama 
lagi untuk karet lokal), sementara 
beje juga baru dapat dipanen pada 
musim-musim tertentu. 

Salah satu desa di wilayah KFCP telah terlibat dalam program KFCP dari sekitar 2010. Hingga awal tahun 
2013, penyelenggaraan program di desa tersebut relatif lancar seperti di sebagian besar desa lainnya. Pada 

pertengahan 2013, ada pihak dari luar desa mendatangi beberapa pihak di desa dan menawarkan kerja sama 
untuk membuka kebun sawit di lahan milik warga. Sebagian besar warga mengetahui bahwa penggunaan 

lahan untuk sawit dapat menyumbang kerusakan terhadap lahan gambut, dimana hal ini bertentangan 
dengan visi program KFCP. 

Menyikapi hal ini, warga di desa terbagi ke dalam dua kelompok, yang pertama adalah kelompok yang 
menyetujui pembukaan lahan sawit dan tidak melanjutkan Perjanjian Desa sesudah Perjanjian Desa pertama 

selesai pada akhir Juni 2013. Sementara itu, kelompok ke dua tidak menyetujuinya dan mempertahankan 
kerja sama dengan KFCP dan ingin memperpanjang Perjanjian Desa. Setelah diadakan beberapa diskusi dan 
pertemuan informal antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan. Lebih jauh, beberapa pihak luar 

menganggap KFCP menghalangi mereka untuk membuka lahan sawit, sehingga mengeluarkan ancaman 
kepada kelompok yang masih ingin terlibat dalam kegiatan KFCP. Menghadapi persoalan yang semakin tegang 

Kepdes memutuskan untuk tidak memperpanjang Perjanjian Desa dengan KFCP agar tidak terjadi tindakan 
yang mengganggu ketertiban di desa. KFCP melakukan upaya mediasi dengan mengadakan pertemuan dengan 
beberapa pihak di desa. Namun bagi KFCP, keputusan tersebut merupakan pilihan desa yang harus dihormati. 

Kotak 4:
Rencana Pembukaan Lahan Sawit  

Pembelajaran Kunci:

1. Jenis mata pencaharian yang dikembangkan oleh KFCP dan desa mengalami perubahan pada 
periode kedua, yang diusulkan oleh warga berdasarkan pengalaman mereka dalam mengikuti 
program. Beberapa perubahan tersebut menunjukkan kapasitas warga dalam mengelola teknik 
atau pendekatan baru, sehingga program perlu menyesuaikannya karena ini merupakan bagian dari 
proses pembelajaran warga. Lebih lanjut, sebagai sebuah program uji coba, KFCP berupaya fleksibel 
dengan beberapa perubahan. Namun demikian, KFCP menjaga keberlangsungan warga yang berhasil 
mengelola teknik dan pendakatan baru yang dimaksud, dengan menjadikannya percontohan untuk 
desa. 

2. Jumlah partisipasi warga dalam program cenderung meningkat, yang menunjukkan peningkatan 
kepercayaan warga terhadap program dan mereka dapat melihat hasilnya berdasarkan pengalamaan 
warga lain yang terlibat dalam fase pertama. Hal ini dapat terjadi karena KFCP menyelenggarakan 
kegiatan/program secara bertahap (tidak sekaligus) dan berulang-ulang, sehingga warga dapat 
melihat manfaat program sebelum memutuskan untuk bergabung dengan KFCP. 

3. Penurunan jumlah partisipan terjadi di salah satu desa karena desa tersebut mengundukan diri dari 
keseluruhan program KFCP dikarenakan adanya intervensi dari pihak ke tiga yang memunculkan 
perbedaan pendapat diantara warga. Hal ini menunjukkan cukup kuatnya pengaruh pihak luar 
terhadap keputusan desa dalam mengikuti program secara kontinyu. 
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Sebelum program KFCP dijalankan 
di desa, warga terbiasa menanam 
beberapa varietas tanaman (seperti 
karet lokal dan pohon penghasil  
kayu) dengan teknik dan pola 
tanam yang sederhana. Tanaman 
ditanam di lahan yang dibersihkan 
(biasanya) melalui pembakaran 
dan dengan jarak tanam yang acak. 
Setelah penanaman, sebagian 

4. Sementara itu, terdapat sejumlah kecil warga yang mengundurkan diri dari program karena 
memperoleh tawaran pekerjaan yang menghasilkan pendapatan dalam waktu cepat. Berbeda 
dengan budidaya pertanian yang memerlukan waktu lama hingga masa panen tiba. Selain itu, pada 
fase dua sejumlah warga memperluas pilihan mata pencahariannya. Contoh, pada fase pertama 
mereka memilih budidaya karet, lalu pada fase dua mereka membudidayakan tanaman agroforestri/
akuakultur /ternak. Hal tersebut dilakukan karena mereka memerlukan sumber mata pencaharian yang 
menghasilkan dalam periode singkat, dibandingkan dengan karet yang memerlukan waktu tahunan 
untuk dipanen. Pembelajaran dari dua kondisi ini adalah program perlu mempertimbangkan pilihan 
mata pencaharian lain yang dapat memberikan pendapatan dalam waktu lebih singkat, selama warga 
menunggu hasil dari mata pencaharian yang menghasilkan dalam jangka waktu lama.

3.3 Penerapan Teknik Budidaya

warga kurang merawat tanaman 
dan membiarkannya menyatu 
dengan gulma atau rumput-
rumputan/pakis, dan sebagainya. 
Oleh karena  itu, melalui program 
mata pencaharian, KFCP berupaya 
meningkatkan keterampilan warga 
dalam budidaya pertanian, mulai dari 
teknik pembersihan lahan hingga 
penanaman. 

Beberapa dari teknik tersebut 
termasuk baru bagi sebagian besar 
warga. Sebagian dari mereka tertarik 
untuk menerapkan teknik tersebut, 
sebagian lagi tidak dengan berbagai 
alasan dikarenakan adanya beberapa 
kendala. Di bawah ini, dijelaskan 
beberapa temuan lapangan dari 
pengalaman KFCP dan desa dalam 
meningkatkan teknik budidaya 
petani.
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3.3.1 Teknik Penanaman (karet dan agroforestri)

Secara umum, teknik penanaman, baik untuk karet maupun agroforestri sama. Adapun teknik penanaman yang 
dipelajari dapat di lihat dalam Tabel 7 di bawah ini:

Persiapan lahan

Pembersihan lahan melalui sistem jalur rintis

Pembuatan dan pemasangan ajir

Pembuatan tukungan, baluran, dan Keranjang Tanah Subur (KTS)

Perancangan kebun 
karet Menanam karet dengan diselingi tanaman lainnya, seperti kacang-kacangan dan buah-buahan. 

Persiapan bibit
Transfer bibit dari persemaian sementara ke lokasi tanam

Pemeliharaan bibit dipersemaian

Penanaman Penanaman  bibit karet di lahan yang telah dibersihkan dan ditata

Tabel 7. Tahapan Penanaman7

Sumber: KFCP 2014a

Sebagian besar teknik penanaman 
yang tertera dalam Tabel 7 sudah 
dikenalkan oleh KFCP kepada warga 
desa dalam kegiatan reforestasi 
(penanaman kembali hutan dengan 
spesies lokal) pada tahun 2010-13. 
Dalam reforestasi, warga belajar 
teknik-teknik penanaman yang pada 

dasarnya sama untuk jenis tanaman 
lainnya, termasuk yang akan 
dibudidayakan dalam kegiatan mata 
pencaharian. Lebih lanjut, untuk 
reforestasi, KFCP menyusun khusus 
buku panduan teknik penanaman 
yang dijadikan referensi teknik 
penanaman oleh warga. Oleh karena 

itu, sebagian besar warga sudah 
terbiasa dengan teknik penanaman 
tersebut. Beberapa kekeliruan teknik 
penanaman masih dijumpai namun 
tidak banyak, diantaranya dalam hal 
pemupukan dan penanaman bibit 
(KFCP 2014a). Berikut adalah contoh 
tantangan lain yang ditemui dalam 
penerapan teknik penanaman:

Kondisi tanah dibeberapa desa seperti di Desa Tumbang Muroi dan Petak Puti menyebabkan lubang tanam tertimbun 
tanah saat terjadi banjir atau hujan, sehingga pada saat bibit telah siap taman tidak dapat langsung ditanam tetapi 
harus membuat lubang tanam baru.

Sebagian warga menanam karet sebelum diadakan pelatihan untuk mengingatkan kembali teknik penanaman yang 
tepat. Hasilnya, sebagian tanaman belum ditanam di lubang tanam sesuai dengan cara yang tepat, sehingga beberapa 
tanaman menjadi layu. 

Adapun teknik baru yang dipelajari 
dalam program mata pencaharian 
diantaranya adalah penggunaan 
tukungan, baluran, dan KTS. Teknik-
teknik tersebut bukan teknik baru, 
tetapi sudah pernah dilakukan oleh 
beberapa petani diluar desa namun 
terbatas dan belum diketahui oleh 
warga secara luas. Tukungan dan 
baluran diterapkan untuk jenis 

lahan gambut dengan kadar air 
tinggi. Pada umumnya, di wilayah 
tersebut akan ditemui muka air tanah 
pada kedalaman 30 cm sehingga 
air tersebut akan menyebabkan 
pembusukan. Maka dari itu, untuk 
menghindarinya, dibuat tukungan 
atau baluran. Warga dapat memilih 
tukungan atau baluran, atau 
mengkombinasikan keduanya. Lebih 

lanjut, KTS digunakan untuk jenis 
tanah berpasir, dengan cara mengisi 
keranjang dengan tanah subur 
sebelum ditanam. 

Sebagian besar warga bersedia 
membuat keranjang tanaman. 
Untuk membantu warga 
menyediakan keranjang, program 
membantu dengan menyediakan 

7Penjelasan lebih lengkap mengenai tahapan dapat dilihat dalam panduan penanaman untuk reforestasi yang dipublikasikan oleh IAFCP, Jakarta.
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Saya menanam PB-260, sebagian bibit tersebut saya tanam menggunakan tukungan, 
sebagian lagi tidak. Bibit yang ditanam dengan menggunakan tukungan memang tumbuh 

dengan lebih baik dibandingkan dengan yang tidak, malah lebih bagus dibandingkan 
dengan bibit lokal.  Tapi, membuat tukungan memang perlu waktu yang lama.

 – Warga di salah satu desa, 23 September 2013 –

Di fase pertama, saya membuat tukungan untuk pohon durian, dan dalam dua hari hanya 
mampu membuat enam buah, untuk tukungan ukuran satu meter. Cape dan makan waktu, 

bayangkan kalau harus menanam banyak bibit

– Warga di salah satu desa, September 2013 –

Namun demikian, beberapa warga menerapkan kembali teknik tukungan pada fase ke dua, alasannya adalah karena 
pertumbuhan tanaman menjadi lebih bagus. 

Saya tanam karet PB-260, hasilnya bagus. Memang karet ini harus dipelihara seperti 
dibilang pak Kades, seperti merawat bayi. Saya buat tukungan dengan suami saya. 

Hasilnya bagus, tukungan dibuat untuk tanah yang rawan banjir, tanaman jadi tinggi, tidak 
kena genangan air. Untuk paket 70% (fase dua), saya pilih PB-260 lagi, karena sudah saya 

tanam dan hasilnya bagus, tanamannya tumbuh tinggi, hingga sedada.  Dulu saya pilih 
karet PB-260 karena saya mau mencoba, katanya karet ini jenis baru dan bagus, jadi saya 

mau coba. Asalkan kita tanam sesuai petunjuk dan rajin merawatnya, kasih pupuk, dan 
harus rajin membersihkannya dari rumput yang mengganggu

– Warga di salah satu desa, September 2013 –

insentif tambahan bagi warga 
yang tertarik untuk membuat 
dan menggunakannya. Namun, 
penggunaan tukungan dan baluran 
kurang diminati warga karena untuk 
membuatnya diperlukan alokasi 
waktu dan tenaga yang besar 

jika dibandingkan dengan teknik 
menanam yang biasa dilakukan 
warga. Selain itu, sebagian besar 
warga belum melihat keberhasilan 
nyata dari penggunaan teknik 
tersebut, karena di wilayah desa 
mereka baru sedikit petani yang 

membudidayakan karet unggul jenis 
ini. Oleh karena itu, mereka memilih 
teknik yang lebih mudah yang biasa 
mereka terapkan.

Hingga tulisan ini disusun, laporan 
lapangan KFCP (KFCP 2014a) 
mencatat terdapat tiga desa yang 
mempraktikkan teknik tukungan, 
yaitu Sei Ahas dua KK, Kalumpang 
23 KK, dan Katimpun 26 KK. Dari 
kondisi ini, KFCP menilai untuk tidak 

memaksakan penerapan teknik 
yang belum dapat diterima oleh 
warga. Namun demikian, KFCP 
memanfaatkan warga-warga yang 
mau menerapkan teknik tersebut, 
sebagai percontohan, sehingga warga 

lain dapat melihat keberhasilannya 
dan mau menerapkan di lahannya. 

Selain itu, beberapa tantangan 
lain yang ditemui dalam teknik 
penanaman diantaranya adalah 
(ibid.):
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Sebagian warga cenderung memakai pupuk berlebihan, dengan alasan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan 
pertumbuhan tanaman. Menyikapi hal ini, staf KFCP menyarankan Petani Pemandu untuk mengingatkan kelompok 
belajarnya untuk menggunakan dosis sesuai takaran karena jika berlebihan akan menyebabkan kerusakan tanaman, 
sehingga tanaman mati.

3.3.2 Pola Tanam

Dalam program mata pencaharian, 
diterapkan pola tanam monokultur8 
dan polikultur9, tergantung dari 
varietas tanaman yang diakan 
dibudidayakan oleh warga. Tanaman 
yang ditanam oleh beberapa warga 
dengan cara monokultur adalah 
karet, baik lokal maupun unggul, 
sedangkan tanaman untuk polikultur 

diantaranya adalah mangga, durian, 
dan rambutan. Namun, beberapa 
warga menerapkan pola polikultur 
di kebun karet yang ditanam 
dengan tanaman lain seperti 
tanaman pangan dan hortikultura 
(TPH). Sebagian lainnya, menanam 
karet diselingi dengan tanaman 

agroforestri baik yang menghasilkan 
buah maupun kayu.

Berdasarkan hasil evaluasi lapangan 
yang dilakukan staf di lapangan 
(KFCP 2014b), terdapat beberapa 
temuan yang menarik terkait dengan 
penanaman TPH yang dilakukan oleh 
warga, diantaranya:

Selama kunjungan, tim dinas 
berdiskusi dan menerima pertanyaan 
dari para petani. Tim dinas 
memberikan pendapatan bahwa 
jenis tanaman yang dapat ditanam 
secara polikultur diantaranya adalah: 
padi ladang varietas lokal, tomat, 

cabai, kacang panjang, terung, 
pisang, dan nenas. Lalu, untuk 
tanaman penghasil buah: rambutan, 
mangga, cempedak, nangka, durian, 
jambu biji. Sedangkan pilihan untuk 
pohon penghasil kayu adalah galam, 
jelutung, belangiran, dan karet lokal/

unggul. Namun, jenis tanaman 
apa yang akan ditanam dan pola 
tanamnya diserahkan ke warga sesuai 
kondisi lahan, pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki.

Pada fase dua, kurang lebih 139 KK menanam karet (lokal dan unggul) yang diselingi oleh tanaman hortikultura dan 
agroforestri. 

Fakta bahwa warga non paket agroforestri juga menanam hortikultura, mendorong Program KFCP untuk melatih Petani 
Pemandu di Desember 2013, mengenai keterampilan dasar desain kebun agroforestri.

Pada Februari 2014, Dispertan TPH Kabupaten Kapuas mengadakan kunjungan lapangan ke salah satu desa, yaitu Desa 
Katimpun, untuk melihat penyelenggaraan program mata pencaharian. Pada saat kunjungan tersebut, tim dari dinas 
berpendapat, pola tanam polikultur dengan TPH, berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Lalu, dinas tersebut dan 
desa sepakat untuk menyelenggarakan demplot (demonstration plot atau uji coba) TPH yang merupakan salah satu 
prioritas program Dispertan TPH Kapuas (Lihat: 4.2). 

8Pertanaman tunggal atau monokultur adalah salah satu cara budidaya di lahan pertanian dengan menanam satu jenis tanaman pada satu areal.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanaman_tunggal  (13 Maret 2014).
9Pertanaman campuran atau polikultur adalah usaha pertanian yang membudidayakan berbagai jenis tanaman pertanian pada lahan yang sama. 
Sistem ini meniru keanekaragaman ekosistem alami dan menghindari pertanaman tunggal atau monokultur. Tumpang sari dan wanatani termasuk ke 
dalam praktik pertanaman campuran.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanaman_campuran  (13 Maret 2014)
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3.3.3 Akuakultur

Seperti dijelaskan sebelumnya, 
pengembangan akuakultur terdiri 
dari beje10, keramba11, dan kolam. 
Ketiga jenis tersebut dipilih oleh 
warga berdasarkan pengetahuan, 

kebutuhan, dan kondisi lingkungan 
desa. Pengerjaan beje biasanya 
dilakukan sebelum musim hujan, 
untuk menghindari banjir, karena jika 
banjir datang tidak dapat dilakukan 
penggalian tanah. 

Dalam akuakultur, tantangan yang 
muncul umumnya dalam pengerjaan 
beje dan kolam, sedangkan 
pengerjaan keramba berjalan dengan 
lancar. Tantangan yang dimaksud 
diantaranya: 

Beje

•	 Di beberapa desa, seperti di Desa Tumbang Muroi, banjir mencapai ketinggian lantai rumah, sedangkan ketinggian 
lahan untuk beje lebih rendah, sehingga pengerjaan beje tidak dapat dilaksanakan dan harus menunggu hingga air 
surut. 

•	 Lahan yang diperuntukkan beje, digunakan untuk kegiatan pertanian lainnya. 

Dikarenakan ke dua alasan tersebut, beberapa warga mengundurkan diri dari kegiatan dan sebagian lagi mengganti 
pilihan mata pencaharian yang akan dikembangkan, diantaranya beralih menjadi keramba.

Selain itu, ditemukan juga beberapa beje yang tidak dibangun di area cekungan genangan banjir, sehingga volume 
air yang tertampung di dalam beje sedikit, tidak mencukupi untuk ikan berkembang biak. Mengatasi hal ini, petani 
pemandu dan desa mendiskusikannya dengan dinas pemerintahan terkait.

Kolam

Di beberapa desa, para petani belum mengisi kolam yang sudah digali dengan ikan karena mereka khawatir tingkat 
keasaman air di dalam kolam dapat mematikan benih ikan. Mengatasi hal ini, petani pemandu dan KFCP melakukan 
kunjungan ke desa lainnya yang telah berhasil membudidayakan ikan dalam kolam, guna memperoleh masukan. 

3.3.4 Pemindahan Lahan Tanam (karet dan agroforestri)

Selama pelaksanaan program mata 
pencaharian, terjadi pemindahan 
lahan tanam, khususnya untuk karet 

dan agroforestri. Laporan lapangan 
KFCP mencatat sejumlah KK yang 
memindahkan areal tanam yang 

sudah disepakati dan dipetakan ke 
lokasi lain, dikarenakan beberapa hal, 
diantaranya: 

•	 Jumlah bibit yang diterima oleh warga terlalu sedikit jika dibandingkan dengan luasan lahan warga yang 
melebihi satu hektar. Beberapa warga menyikapi hal ini dengan menanam karet di lahan KK lain yang masih satu 
keluarga yang memiliki lahan lebih luas dari satu hektar. 

•	 Beberapa lahan terendam oleh banjir, sehingga pada saat bibit datang tidak dapat dilakukan penanaman. 

•	 Lahan yang dipilih warga ditumbuhi oleh pohon-pohon dengan ukuran besar, disertai semak belukar yang lebat.

•	 Lahan yang tersedia telah digunakan untuk menanam karet (diluar program), sehingga tidak terdapat ruang 
kosong untuk menanam bibit karet baru. 

10 Beje adalah kolam yang dibangun dengan cara menggali tanah untuk menangkap ikan yang dialirkan oleh luapan air sungai pada saat musim hujan. 
Ikan yang ‘tertangkap’ di kolam biasanya langsung dipanen oleh warga setelah luapan air sungai menyusut.

  11Keramba adalah perangkap ikan yang dibuat dari rotan atau bambu, yang dipasang di sekitaran sungai untuk menangkap ikan.



Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif  | KFCP 41

Pembelajaran Kunci:

1. Kondisi cuaca, seperti musim penghujan yang dapat menyebabkan banjir, menghambat pengerjaan 
beje maupun penanaman karet/agroforestri. Dan karena itu, KFCP dan desa menyusun jadwal kegiatan 
dengan memperhatikan kondisi cuaca. Namun demikian, prediksi cuaca bisa saja tidak tepat, karena itu 
program perlu menyediakan waktu untuk melakukan penyesuaian jadwal kegiatan dengan perubahan 
cuaca. 

2. Tidak semua teknik dan pendekatan budidaya yang dikenalkan oleh KFCP dapat diikuti oleh seluruh 
warga. Seperti penggunaan tukungan dan baluran, dimana sebagian warga, setelah mencobanya, 
tidak tertarik karena diperlukan alokasi biaya dan tenaga yang besar. Menyikapi hal ini, program perlu 
mengkaji besaran sumber daya yang harus dikeluarkan oleh warga untuk melakukan suatu teknik 
atau pendekatan budidaya yang baru. Jika diperlukan sumber daya yang besar, maka program perlu 
mengadakan percontohan sebelum melakukannya dalam skala luas. 

3. KFCP mengadakan kegiatan secara berulang, seperti teknik penanaman yang diperkenalkan pada 
program reforestasi dan diperkenalkan kembali pada program mata pencaharian. Cara tersebut 
memberikan kesempatan bagi desa untuk mempraktekkan teknik yang diajarkan berulang kali hingga 
mereka menguasai teknik tersebut.

•	 Lahan yang tersedia akan digunakan untuk menanam padi.

•	 Beberapa warga menjual lahan kepada pihak lain, sehingga warga yang bersangkutan harus mencari lahan yang 
lain.

Sebagian besar dari kondisi-kondisi di atas, terjadi diluar kendali program, sehingga dukungan yang dapat diberikan 
oleh program adalah memastikan lahan-lahan yang baru yang dipilih warga sebagai pengganti sesuai dengan jenis 
mata pencaharian yang akan dikembangkan.

3.4 Verifikasi Kegiatan dan Pembayaran

Verifikasi kegiatan adalah monitoring 
dan evaluasi berkala yang dilakukan 
oleh KFCP dan TP untuk menilai 
ketercapaian target kegiatan dan 
kemajuan peningkatan kapasitas 
warga dalam mengelola kegiatan. 
Verifikasi terdiri dari tiga kategori 
yaitu teknis, sosial, dan tata kelola. 
Verifikasi teknis merupakan salah 
satu syarat pembayaran dana dari 
KFCP kepada desa untuk membiayai 

operasional kegiatan. Melalui 
verifikasi teknis, KFCP dan desa 
belajar menerapkan mekanisme 
pembayaran berbasis input dengan 
menggunakan proksi indikator 
berbasis output/kinerja. Verifikasi 
diantaranya adalah berbagai 
indikator teknik penanaman seperti 
jumlah bibit yang tertanam dan 
yang tumbuh. Verifikasi sosial dan 
tata kelola merupakan pemantauan 
terhadap penerapan safeguards 

REDD+ yang diujicobakan oleh KFCP 
di tingkat kegiatan di desa. Namun, 
verifikasi sosial dan tata kelola tidak 
mengikat terhadap pembayaran, 
karena penerapannya tidak dapat 
dilakukan dalam waktu yang singkat 
seperti pada indikator teknis12.

Beberapa contoh verifikasi teknis 
dapat dilihat dalam Tabel 8 berikut 
ini:

12Penjelasan lebih rinci mengena penerapan dan verifikasi safeguards dapat dilihat pada laporan pembelajaran lapangan yang dipublikasikan oleh 
IAFCP, yaitu “Penerapan dan Verifikasi Safeguards Sosial dalam Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Desa”, Oktober 2013.
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Berikut adalah beberapa temuan dari verifikasi teknis terhadap penyelenggaraan program pengembangan mata 
pencaharian (KFCP 2014):

•	 Sebagian kecil KK mengundurkan diri dari program pengembangan mata pencaharian dikarenakan beberapa 
alasan, diantaranya: mendapatkan pekerjaan di luar desa, seperti menambang emas di hulu Sungai Kapuas atau 
karena lahan akan dijadikan sawah. Sebagian dari pengunduran diri tersebut terjadi saat bibit tanaman sudah 
dibagikan, sehingga berpotensi menyebabkan bibit tidak dipakai. Menyikapi hal ini, TPK/TP dan Pemdes sepakat 
untuk membagikan bibit kepada KK yang tertarik menjadi partisipan program tetapi tidak sempat mendaftar. 
Di desa lain, bibit disepakati untuk dibagikan kepada KK yang bibitnya mati (akibat ketidaktepatan proses 
pengangkutan bibit) atau dijadikan cadangan untuk penyulaman (mengganti bibit yang mati pada saat ditanam)

•	 Beberapa KK tidak dapat mengikuti jadwal kegiatan program sesuai dengan kesepakatan, karena memiliki urusan 
pribadi, seperti merawat saudaranya yang sakit yang tinggal di luar desa. 

•	 Beberapa KK tidak menyelesaikan penanaman bibit, meskipun TPK/TP dan Pemdes memberi tambahan waktu. 
Mereka beralasan sibuk mengerjakan pekerjaan yang lain, seperti membangun jembatan dan mencari kayu di 
hutan. Menyikapi hal ini, TPK/TP, Pemdes, dan warga desa sepakat untuk memberikan bibit kepada KK lain yang 
belum terdaftar, tetapi ingin menjadi partisipan program.

•	 Beberapa teknik budidaya yang belum sepenuhnya dilakukan oleh warga adalah pembuatan tukungan dan sekat 
bakar. Sedangkan penggunaan KTS banyak digunakan di salah satu desa yang sebagian besar lahan kebunnya 
berupa tanah berpasir. Sementara itu, teknik penanaman (cara menanam lubang, ajir, pemeliharaan, jalur tanam, 
dan sebagainya) mencapai lebih dari 70%.

Tantangan yang dialami oleh KFCP dan desa dalam melakukan verifikasi teknis umumnya terkait jadwal pengerjaan 
kegiatan. Contoh, sebagian dari warga Desa Tumbang Muroi bekerja di pertambangan emas tradisional. Umumnya, 
mereka terikat kontrak dengan pemodal tambang, sehingga jika mereka tidak menambang, akan dikenakan penalti, 
yaitu mereka harus membayar sejumlah uang kepada pemodal tersebut. Kondisi ini menyebabkan pemunduran 
kegiatan, sehingga verifikasi pun tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

Jenis Mata 
Pencaharian Verifikasi Teknis Jenis Mata Pencaharian Verifikasi Teknis

Kebun: 
agroforestri, 
karet, dan 
hortikultura

Cara menanam bibit, pembuatan sekat 
bakar, ajir, lubang tanam, jalur tanam, 
pembuatan tukungan (untuk lahan 
yang mudah tergenang air/banjir), serta 
pemeliharaan.

Ternak unggas/ayam
Arah kandang, fasilitas 
kandang, keteraturan 
pemberian pakan.

Beje

Pelacar (pintu di beje sebagai jalur keluar 
masuk ikan), ukuran beje, penanaman 
pohon pelindung, kesesuaian lokasi, 
kemiringan galian.

Keramba Ukuran saring, kesesuaian 
bahan, dan ukuran keramba.

Kalang Ukuran jaring, ukuran kalang, dan 
kesesuaian bahan. Kolam Ukuran jaring, kedalaman 

kolam, bibit ikan, dan pakan.

Tabel 8. Contoh Verifikasi Teknis

Sumber: Data dan Dokumen KFCP 2014
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Dukungan yang diberikan KFCP 
kepada warga dalam program 
mata pencaharian mencakup 
pengadaan sarana produksi tani 
yang diantaranya adalah bibit 
tanaman, pupuk, benih ikan, pakan 
dan obat-obatan untuk ikan, dan 
sebagainya. Diantara berbagai 
sarana produksi tersebut, pengadaan 
bibit tanaman merupakan yang 
terbesar, karena sebagian besar 
warga memilih karet dan agroforestri 
sebagai mata pencaharian yang akan 
dikembangkan. Dari kedua jenis bibit 
tersebut, bibit karet merupakan 
yang terbanyak.  Karena banyaknya 

 
Pembelajaran Kunci:

1. Dengan menerapkan verifikasi, KFCP dapat memperoleh informasi perkembangan kapasitas warga 
dalam mengelola kegiatan, sehingga program dapat menentukan jenis peningkatan kapasitas yang 
diperlukan oleh desa dan warga. Selain itu, melalui verifikasi, program dapat mengetahui kemampuan 
warga dalam menerapkan teknik atau pendekatan yang sedang dipelajari warga, sehingga pada tahap 
berikutnya, dapat dilakukan penyesuaian (menaikkan atau menurunkan indikator kinerja) berdasarkan 
kapasitas mereka. 

2. KFCP menetapkan verifikasi teknis sebagai syarat pembayaran dengan menggunakan indikator 
proksi output. Melalui cara ini, desa belajar bahwa manfaat akan diterima setelah indikator tercapai, 
sehingga terbangun tanggung jawab untuk mencapai indikator. Hal ini berbeda dengan sistem yang 
diterapkan oleh program pembangunan lainnya (umumnya yang dibiayai pemerintah), dimana mereka 
memperoleh dana operasional di muka, sehingga memunculkan kemungkinan tidak tercapainya 
indikator. 

3. Pada fase pertama, banyak warga yang menginginkan insentif untuk diberikan langsung kepada setiap 
KK, setelah masing-masing KK menyelesaikan pekerjaannya. Mereka berpendapat, pembayaran insentif 
tidak perlu menunggu seluruh KK menyelesaikan pekerjaannya. Oleh karena itu, pada fase ke dua, 
TPK memastikan memiliki dana cadangan untuk menyalurkan insentif tersebut pada setiap KK, sesuai 
dengan masukan dari warga.

3.5 Pengadaan Barang

jumlah bibit yang harus disediakan, 
tantangan pengadaan barang lebih 
banyak terjadi untuk pengadaan 
bibit karet. Sementara, pengadaan 
untuk jenis sarana produksi lainnya 
relatif lancar karena jumlahnya tidak 
banyak (lihat: Tabel 7 untuk melihat 
perbandingan jumlah KK per jenis 
mata pencaharian yang dipilih).

Jenis bibit karet yang diperlukan 
terdiri dari karet lokal dan unggul 
(PB-260). Bibit lokal disediakan oleh 
warga desa, sedangkan bibit unggul 
oleh vendor (pihak ketiga) yang 
proses pengadaannya dilakukan 

oleh TPK dengan didampingi 
KFCP. TPK memperoleh bibit dari 
vendor yang dipilih sesuai dengan 
standar pengadaan barang dan 
jasa yang disyaratkan oleh KFCP. 
Berdasarkan pernyataan TPK, 
mereka belum pernah mengadakan 
bibit dalam jumlah besar, apalagi 
dengan menerapkan sistem 
tender. Sepanjang pengadaan 
bibit berlangsung, muncul 
berbagai tantangan yang menjadi 
pembelajaran, baik bagi desa 
maupun KFCP. Di bawah ini adalah 
beberapa catatan mengenai 
pengadaan bibit:
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Keterlambatan Pengiriman 

Kekeliruan Pengangkutan dan Kualitas Bibit

•	 Pengiriman bibit pb-260, terlambat karena ketidaktelitian dalam penggunaan/selisih perhitungan, supervisi 
yang kurang ketat baik oleh vendor maupun TPK. Untuk mengatasi hal ini, KFCP membuat form kontrol yang 
digunakan untuk mencatat penerimaan bibit, pemindahan bibit dan sebagainya. Namun, TPK masih belajar dalam 
menggunakan form ini, sehingga beberapa kekeliruan masih terjadi. 

•	 Vendor terlambat mengirim bibit meskipun kelengkapan administrasi telah dipenuhi. 

•	 Dikarenakan banyaknya jumlah bibit yang harus disediakan, terdapat keliruan dalam menghitung jumlah bibit 
yang akan dikirim oleh vendor. Namun, ini adalah hal yang dapat terjadi selama proses belajar. 

Di beberapa desa, terjadi kekeliruan teknik pengangkutan bibit, sehingga sejumlah bibit layu dan mati. Mengatasi hal 
ini, desa dan vendor sepakat untuk mengganti bibit yang mati. 

Di tiga desa, ditemukan sejumlah bibit yang dikirim dari vendor tidak memenuhi kualitas yang disepakati. Mengatasi 
hal ini, TPK dengan didampingi oleh staf KFCP berdiskusi dengan vendor sehingga bibit yang tidak sesuai dikembalikan 
dan diganti oleh vendor.

Pembelajaran Kunci:

KFCP menerapkan sistem tender untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk bibit, untuk mendorong 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sistem tersebut merupakan hal yang baru bagi 
desa, sehingga beberapa kekeliruan adminsitrasi seperti pencatatan dan pendataan masih terjadi. Namun, 
apabila desa telah terbiasa dengan sistem ini, kekeliruan dapat diminimalisir dan desa terdorong untuk 
memperbaiki kekeliruan tersebut. Salah satu contohnya adalah desa mau mengganti biaya transportasi 
pengiriman bibit, saat terjadi kesalahan pengiriman dari vendor karena kesalahan informasi dari desa. 

3.6 Pengendalian Kebakaran

Budidaya karet dan agroforestri 
merupakan salah satu kunci 
pencegahan risiko kebakaran 
hutan (Milich et al. 2014). Sebelum 
KFCP, praktek pembersihan dan 
pembukaan lahan biasanya 
dilakukan dengan cara pembakaran 
yang kurang aman, sehingga 
api berpotensi menyebar dan 
menimbulkan kebakaran lahan. 

Selama pengelolaan budidaya 
karet dan agroforestri, KFCP 
memperkenalkan  beberapa teknik 
pembukaan dan pembersihan lahan 
yang aman dari kebakaran. Pada 
dasarnya, teknik-teknik pengendalian 
yang dipromosikan KFCP bukan 
teknik baru, melainkan teknik yang 
pernah diterapkan oleh warga desa 
dan berbagai lembaga lokal maupun 

internasional seperti CARE, namun 
tidak lagi diterapkan secara luas.  
Teknik tersebut diantaranya adalah 
pembuatan sekat bakar. Lebih lanjut, 
untuk mengendalikan kebakaran, 
KFCP memberikan bantuan hidran ke 
desa, yang diletakkan di lokasi-lokasi 
rawan kebakaran. 
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Sekat buatan:

•	 Parit, biasanya digunakan untuk area gambut tipis. Umumnya warga menggali menggali parit berukuran 1 
meter di sekeliling kebun. 

•	 Rintisan, biasanya digunakan untuk area tanah mineral, dengan membersihkan jalur disekeliling kebun dari 
tanaman. Umumnya, warga membuat rintisan selebar 2-3 kali tinggi rumput/perdu/semak (yang mudah 
terbakar) yang tertinggi yang dapat ditemukan dikebun. Namun, perlu dicatat, sekat berupa rintisan ini perlu 
dibersihkan secara berkala agar jalur rintisan bebas dari rumput/semak/perdu.

Sekat alami adalah sekat yang dibuat dengan memanfaatkan kondisi alam, seperti kanal, tatas, sungai, jurang, 
cekungan-cekungan alami dan sebagainya, yang terdapat di dekat kebun.

 

Selain itu, kegiatan lain yang dilakukan desa untuk menanggulangi kebakaran lahan diantaranya adalah (KFCP 2014): 

•	 Desa memberikan himbauan kepada tiap-tiap KK, baik dalam bentuk media kampanye seperti papan peringatan 
dan poster, maupun melalui perbincangan informal, agar mereka bertanggung jawab terhadap masing-masing 
lahannya dari potensi kebakaran, dan tidak tergantung kepada RPK maupun Tim Siaga Api (TSA). 

•	 Desa juga berencana untuk membentuk TSA di masing-masing kelompok hamparan yang beranggotakan pemilik 
lahan. 

Berdasarkan laporan verifikasi kegiatan mata pencaharian, jumlah sekat bakar yang dibuat oleh warga dapat dilihat 
pada Tabel 9 di bawah ini:

Menurut kajian lapangan, sebagian 
dari penduduk membakar lahan 
bukan lagi untuk budidaya pertanian, 
melainkan sebagai cara untuk 

mengklaim lahan (lahan dibakar, 
lalu ditanami pada sebagian sisi nya 
saja)13. 

Sekat bakar yang dibuat oleh warga 
umumnya terdiri dari dua jenis, 
yaitu14:

Desa Persentase Sekat Bakar

A 0%

B 21%

C 25,6%

D 62,3%

E 0%

F 15,4%

G 10,2%

Tabel 9. Jumlah Sekat Bakar yang Dibuat oleh KK

Sumber: KFCP 2014d

Pada Tabel 9 terlihat bahwa jumlah 
warga yang membuat sekat bakar 
tidak merata di semua desa. Di 
salah satu desa, pencapaiannya 
hingga lebih dari 60%, sementara 
di desa lain tidak ada sama sekali. 
Menurut pantauan lapangan staf 

KFCP, perbedaan di tiap desa 
tersebut kemungkinan disebabkan 
oleh peran tokoh dan pemerintahan 
desa. Dibeberapa desa, tokoh 
dan pemerintahan desa memiliki 
karakter yang tegas dan didengar 
oleh warganya, sehingga pada saat 

program memperoleh kepercayaan 
dari mereka, praktik-praktik seperti 
sekat bakar yang dipromosikan 
oleh program dapat dipraktikkan 
oleh warga secara luas. Warga desa 
yang tidak membuat sekat bakar 
beralasan, sekat bakar tidak perlu 

13 Penjelasan rinci mengenai cara warga memperoleh, mengontrol, dan memeliharan akses lahan dapat dilihat pada laporan ilmiah “Pemetaan Sosial 
Akses Terhadap Hutan dan Lahan Gambut” (Lubis 2014). 
14Wawancara dengan staf KFCP, April 2014.
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dibuat karena sedang musim hujan, 
jadi tidak akan terjadi kebakaran. 
Alasan lain, karena petak-petak 
lahan warga saling berdekatan 
dalam satu hamparan, sehingga 
sekat bakar suatu lahan menjadi 

bagian dari sekat bakar lahan 
orang lain. Sebagian warga merasa 
bahwa membuat sekat bakar adalah 
tanggung jawab bersama yang harus 
dilakukan bersama-sama, sehingga ia 
tidak mau melakukannya jika warga 

lain juga tidak. Beberapa warga lain 
menyatakan, mereka bisa membakar 
secara terkendali tanpa sekat bakar, 
seperti dinyatakan oleh salah satu 
warga dalam kutipan di bawah ini:

Tidak perlu sekat bakar, dari dulu saya membuka lahan tidak pakai sekat, tidak apa-apa.
Lahan sebelah saya kan bukan ladang milik orang, hutan biasa saja. Tidak ada kebakaran. 

–  Warga di salah satu desa, September 2013 – 

Jika dibandingkan dengan kampanye 
partisipatif REDD yang dilakukan 
di seluruh desa (lihat: Bagian 3.7), 
mereka memiliki pengetahuan 
yang signifikan mengenai resiko 
pembakaran lahan dan teknik untuk 
menanggulanginya, namun secara 

praktik, belum tentu merekah 
menerapkan pengetahuan tersebut. 
Namun demikian, berdasarkan 
laporan lapangan KFCP, jumlah sekat 
bakar yang dibuat selama program 
KFCP, jauh bertambah dari sebelum 
ada KFCP. Perlu dicatat, tingginya 

angka warga yang membuat sekat 
bakar di desa Katimpun juga karena 
di desa ini, sebelum KFCP, praktik 
tersebut telah difasilitasi oleh CARE 
international melalui CKPP.

Kebun karet ini perlu dijaga, dulu sering terjadi kebakaran lahan di desa kami, 
kebun punya warga ada yang terbakar. Sekarang kita pakai sekat bakar, agar api 

tidak menyebar kemana-mana

–  Diskusi kelompok, lokakarya petani pemandu, Banjarbaru 2014 – 

Pembelajaran Kunci:

Teknik-teknik pembersihan lahan yang diperkenalkan oleh KFCP bukan teknik yang baru, tetapi sudah 
diperkenalkan oleh lembaga lain. Namun, melalui program pengembangan mata pencaharian, warga 
belajar untuk mengendalikan kebakaran di lahannya sendiri, sehingga terbangun tanggung jawab untuk 
memelihara lahan karena jika terjadi kebakaran yang dirugikan adalah warga sendiri. 
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3.7 Penyebaran Informasi REDD+ 

Pada tahun 2014, KFCP mendorong 
desa untuk memanfaatkan program 
mata pencaharian sebagai media 
penyebaran informasi REDD+ yang 
dapat dipraktikkan dalam kegiatan 
keseharian. Sebelumnya, KFCP 
mewawancarai warga dengan 
instrumen kuesioner untuk 
memperoleh input terkait informasi 
yang dimaksud sebelum membuat 

media kampanye. Hasil wawancara 
menunjukkan bahwa lebih dari 
70% warga dapat menyebutkan 
praktik-praktik yang dapat mencegah 
kerusakan hutan, seperti menanam 
pohon, menutup kanal dan membuat 
sekat bakar (KFCP 2014).

Hasil dari wawancara tersebut 
dijadikan bahan untuk 

mengembangkan media kampanye 
yang dibuat sendiri oleh warga, 
menurut pengetahuan dan informasi 
yang dimilikinya. Penempatan media 
tersebut juga ditentukan oleh warga. 
Media tersebut dapat dilihat pada 
berikut ini:

Secara sederhana, dapat dikatakan 
bahwa sebagian dari warga desa 
mengetahui pentingnya menjaga 
hutan, terutama dari ancaman 
kebakaran. Praktik dari pengetahuan 
ini, salah satunya dapat ditemukan 
dalam penggunaan sekat bakar 
seperti dijelaskan dalam bagian 5.6., 
yang dibuat oleh beberapa desa. 
Lebih lanjut, hasil pengamatan staf 

KFCP menunjukkan, sejumlah kecil 
warga melakukan pembakaran 
untuk membuka ladang yang 
tidak terkendali. Di desa lain, staf 
menyaksikan berpuluh-puluh balok 
kayu dengan ukuran besar yang baru 
dikeluarkan dari hutan. Menurut 
staf, setelah tumbuh kepercayaan 
warga terhadap program (tidak ada 
larangan masuk ke hutan, dukungan 

mata pencaharian dan pelibatan 
partisipatif dalam perencanaan 
dan pengelolaan kegiatan), warga 
semakin terbuka dengan para 
staf mengenai kegiatan mereka di 
hutan. Namun, informasi seperti ini 
didapatkan melalui observasi dan 
perbincangan informal di desa, bukan 
dalam ruang atau kondisi formal. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa 

Gambar 1. Media Kampanye yang Dibuat oleh Warga Desa

Sumber: Livelihood and Community Team KFCP
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perubahan perilaku masyarakat 
bukan hal yang mudah dilakukan, 
diperlukan proses dan waktu yang 
lama. Selain itu, sebagian dari 
warga desa sudah dapat membuat 
media kampanye terkait pelestarian 
hutan, penanggulangan kebakaran, 
dan sebagainya (Lihat: Gambar 1). 

Media kampanye tersebut dan 
hasil wawancara menunjukkan, 
informasi mengenai REDD sebagian 
besar telah dipahami oleh warga. 
Pengetahuan tersebut merupakan 
modal besar untuk mendorong warga 
mempraktikkannya. Perlu dicatat, 
diperlukan pelibatan berbagai pihak 

seperti pemerintah, pihak swasta, 
dan lainnya, untuk menciptakan 
lingkungan yang memungkinkan 
perubahan perilaku tersebut, baik 
melalui penegakkan hukum, maupun 
peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pembelajaran Kunci:

Menurut pengamatan staf lapangan KFCP dan wawancara dengan warga, meskipun warga memiliki 
informasi yang cukup signifikan terkait risiko kegiatan ekonomi yang merusak hutan, tidak selamanya 
diikuti oleh perubahan perilaku.  Merubah perilaku memang bukan hal yang dapat dilakukan dalam waktu 
singkat. Program perlu menyediakan waktu yang cukup lama dan cara-cara kreatif untuk merubahnya.
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KEBERLANJUTAN
MATA PENCAHARIAN

BANTUAN YANG DIBERIKAN OLEH KFCP BERTUJUAN UNTUK MENDORONG DESA 

MENGEMBANGKAN MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT, AGAR BERNILAI EKONOMI 

TINGGI, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap penurunan emisi. Desa dapat menjadikan 

stimulus yang telah disediakan KFCP sebagai modal untuk merencakanan pengembangan 

mata pencaharian lebih lanjut setelah program selesai. 

Bab ini akan mendiskusikan 
peluang dan tantangan 
pengembangan mata 
pencaharian, khususnya 

karet yang dipilih oleh sebagian besar 
warga (sekitar 80%, dari fase pertama 
dan ke dua), serta beberapa peluang 

untuk jenis mata pencaharian lain 
seperti budidaya tanaman pangan 
dan hortikultura. 

4.1 Manfaat Jangka Panjang: Karet

Pada 2014, KFCP mengkaji dampak program terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa, termasuk manfaat 
jangka panjang budidaya karet (lihat: SEIS Report, Milich et al. 2014). Disarikan dari laporan tersebut, produksi getah 
karet dan pendapatan kotor tahunan maksimal dari 1 Ha lahan karet dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3.
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Gambar 2. Kecenderungan Panen Karet Maksimum dari 1 Ha kebun karet dengan varietas karet yang ditanam oleh warga

Sumber: Milich et al. 2014
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Gambar 3. Pendapatan Kotor Tahunan Maksimal dari 1ha Kebun Karet

Sumber: Milich et al. 2014
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Gambar 2 menjelaskan 
kecenderungan produksi getah 
karet yang dapat dipanen dalam 
satu tahun dari 1 Ha karet yang 
ditanam warga, untuk varietas 
lokal dan unggul. Sementara 
itu, Gambar 3 memperlihatkan 
maksimum pendapatan dari karet 
berdasarkan harga minimum-
maksimal getah karet. Penjelasan 
lebih detil mengenai sumber data 
dan informasi lainnya yang digunakan 
untuk membuat kurva perkiraan 
tersebut dapat dilihat pada Milich 
et al. (2014). Laporan tersebut 
memperkirakan pada tingkat harga 
karet terendah (Lokal: Rp. 2.500-

Rp. 7.000; unggul: Rp. 2.500-Rp. 
13.000) dari 1 kilo karet, warga 
dapat memperoleh sekitar 6,4 juta 
rupiah/tahun. Lebih lanjut, Milich et 
al. (2014) memperkirakan, dengan 
menggunakan model proyeksi 
sederhana dan beberapa asumsi, 
karet dapat memberikan tambahan 
pendapatan kepada KK antara Rp. 
20 juta-Rp. 180 juta, tergantung dari 
umur karet, teknik panen, dan harga 
karet dunia. Tambahan pendapatan 
tersebut meningkatkan taraf hidup 
warga miskin di desa (yang ada 
di kuintil terendah) satu tingkat 
lebih tinggi (pada kuintil yang lebih 
sejahtera). 

Melihat kecenderungan tersebut, 
karet dapat menjadi salah 
satu sumber pendapatan yang 
berkontribusi cukup besar pada 
pendapatan petani. Selain itu, 
beberapa warga juga menanam 
karet dengan diselingi oleh tanaman 
pangan dan hortikultura serta 
agroforestri, yang dapat menambah 
pemenuhan kebutuhan pangan 
keluarga. Di sisi lain, perolehan 
pendapatan (baik berupa uang tunai 
maupun produk pertanian), dari 
karet dan tanaman sela nya dapat 
berkontribusi pada pengurangan 
frekuensi warga untuk mengekstraksi 
hutan. 

Saya tidak punya pilihan lain, kecuali ikut kerja kayu. Saya tidak mau jadi pencuri. Saya 
tahu harus menjaga hutan, menjaganya dari kebakaran…Tetapi, saya tidak punya pilihan 

lain untuk bertahan hidup, saya tidak akan punya cukup makanan...

– Warga di salah satu desa, 2014 (Milich et al) –

Kutipan diatas dapat 
menggambarkan, kesadaran akan 
resiko pembalakan hutan sudah 

dimiliki warga, namun mereka masih 
melakukannya karena keterbatasan 
pilihan mata pencaharian. Karena 

itu, karet yang umumnya ditanam 
di lahan mineral, dapat menjadi 
alternatif mata pencaharian.
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Berdasarkan evaluasi pelaksanaan 
program yang dilakukan staf KFCP 
(KFCP 2014b), Dispertan TPH 
Kabupaten Kapuas tertarik untuk 
mengembangkan demplot TPH di 
salah satu desa (Desa Katimpun), 
setelah mereka mengadakan 
kunjugan lapangan ke desa 
tersebut dan melihat hasil tanaman 
agroforestri warga yang ditanam 
berselang-seling dengan TPH. 

Laporan lebih lanjut menyatakan 
alasan warga menanam TPH adalah 
karena kurangnya ketersediaan 
komoditas TPH seperti sayuran 
di desa. Saat ini, sebagian besar 
kebutuhan sayuran dipasok oleh 
pedagang luar desa dengan harga 
yang cukup tinggi (sekitar Rp. 5000 
per ikat untuk sawi). Oleh karena 
itu, sebagian warga menanam 
sayur untuk memenuhi kebutuhan 

Pembelajaran Kunci:

Dalam jangka panjang, pengembangan karet dapat menjadi alternatif mata pencaharian yang 
diproyeksikan memberikan pendapatan yang cukup besar bagi warga setelah program selesai, bahkan 
dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan bagi warga miskin.

4.2 Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura

konsumsi sehari-hari, tetapi masih 
belum mencukupi.  Meskipun 
demikian, dalam laporan tercatat 
empat petani mampu menjual 
hasil panennya ke warga desa. 
Desa Katimpun berpotensi menjadi 
pemasok sayuran untuk desa-desa 
lain. Desa tersebut juga berjarak 
cukup dekat ke kecamatan, sehingga 
desa dapat memasok sayur ke 
kecamatan.

Melihat potensi tersebut, atas 
inisiatif Dispertan TPH Kabupaten 
Kapuas, bersama-sama dengan 
desa dan KFCP, di Desa Katimpun 
akan dilakukan uji coba demplot 
TPH di pekarangan rumah warga. 
Uji coba bertujuan untuk melihat 
ketertarikan dan pengelolaan 
wrga terhadap demplot yang akan 
dikelola oleh Gabungan Kelompok 
Tani (Gapoktan). Kelompok tersebut 

terdiri dari warga desa, selain 
dari anggota TPK/TP. Gapoktan 
digunakan sebagai tim pengelola 
demplot agar uji coba demplot tidak 
tumpang tindih dengan aktivitas 
TPK/TP yang sedang menjalankan 
kegiatan KFCP. Lebih lanjut, desa 
menganggap, pengelolaan melalui 
Gapoktan memberikan kesempatan 
bagi warga desa lain untuk terlibat 
dalam kegiatan pengelolaan program 
pembangunan di desa. Sesuai 
masukan Dispertan TPH, pada tahun 
2014, KFCP sudah memfasilitasi 
pembentukkan GAPOKTAN di desa. 

Bagi KFCP, pengembangan demplot 
tersebut merupakan investasi dalam 
hal:

•	 Optimalisasi lahan yang potensial untuk pertanian. 

Hal ini sejalan dengan program KFCP lainnya di desa yaitu Pola Tata Guna Lahan Desa (PTGLD) yang berupaya 
memetakan tata guna lahan yang ada di desa-desa di wilayah KFCP. Setelah peta tata guna lahan desa tersusun, warga 
dapat menentukan area-area yang sesuai untuk pengembangan budidaya TPH.

•	 Menguatkan keterampilan dan pengalaman, terutama petani pemandu. 

Melihat ketertarikan warga dan dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan TPH, KFCP memberikan 
pelatihan tambahan mengenai budidaya TPH, agar kedepannya mereka dapat membantu warga desa lain yang akan 
membudidayakan TPH. 

•	 Menguatkan hubungan antara desa, melalui Gapoktan, dengan SKPD terkait, agar budidaya pertanian di desa 
memperoleh dukungan dari para pihak tersebut, setelah KFCP selesai.
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Namun, salah satu kendala penyelenggaraan penanaman TPH adalah minat warga yang masih rendah. Alasannya, 
karena budidaya TPH, terutama sayuran, sering diserang hama seperti  kera dan burung, sehingga produksinya tidak 
besar. 

Pertanian TPH mulai dikembangkan warga secara intensif dan 
terorganisasi sejak tahun 2006-07 dengan dampingan CARE 
Indonesia melalui program Central Kalimantan Peatlands Project 
(CKPP), bekerja sama dengan SKPD terkait. Pengembangan budidaya 
tersebut dilakukan dengan pendekatan PTD-LEISA (Participatory 
Technology Development Through Low External Input Sustainable 
Agriculture) untuk komoditas padi ladang, jagung, sayuran, karet, 
budidaya perikanan, peternakan, dan produksi bokashi. Dari berbagai 
komoditas tersebut, yang berhasil dibudidayakan adalah padi ladang, 
karet, dan hortikultura. 

Saat itu, meskipun budidaya karet tidak dibantu oleh pemerintah 
secara berkala, warga setempat terus mengembangkannya, begitu 
pun dengan budidaya padi ladang. Sedangkan, budidaya perikanan 
dan peternakan cenderung kurang berhasil. Namun demikian, hingga 
saat ini, pemerintah masih memberikan bantuan beberapa sarana 
dan prasarana pertanian kepada desa, seperti bibit padi ladang, 
pupuk, serta dampingan penyuluh lapangan dan pemeliharaan 
infrastruktur pengairan. Bantuan tersebut diberikan sesuai dengan 
program pembangunan desa yang tercantum dalam RPJM-Desa yang 
pengembangannya disesuaikan dengan jenis budidaya pertanian di 
desa.

Sumber: KFCP 2014b

Kotak 3: TPH

Pembelajaran Kunci:

Budidaya TPH dapat menjadi alternatif mata pencaharian tambahan bagi warga, yang mudah dilakukan 
dan cepat memberikan hasil. Hal ini perlu dilakukan oleh program, yaitu menyediakan mata pencaharian 
jangka panjang yang disertai dengan mata pencaharian tambahan yang mudah dan cepat menghasilkan, 
sehingga warga dapat menambah pemenuhan kebutukan hariannya.
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4.3 Advokasi Status Kepemilikan Lahan 
Melalui Pola Tata Guna Lahan Desa

Berdasarkan temuan lapangan 
staf KFCP, diperkuat dengan hasil 
diskusi para petani pemandu dalam 
‘Lokakarya Petani Pemandu’ di 
Banjarbaru pada bulan April 2014, 
status kepemilikan lahan  menjadi 
salah satu tantangan keberlanjutan 

mata pencaharian. Modal ke depan 
yang dapat digunakan warga untuk 
mengadvokasikan status kepemilikan 
lahannya adalah Pola Tata Guna 
Lahan Desa (PTGLD) yang mulai 
disusun secara partisipatif oleh warga 
Sejak 2013 dengan dibantu KFCP. 

Berdasarkan temuan lapangan, 
terdapat ketidakpastian atau 
kekhawatiran warga terhadap 
kepemilikan lahan yang kini menjadi 
sumber pendapatan mereka, 
diantaranya:

Di dalam PTGLD, dipaparkan 
beberapa poligon, penggunaan lahan 
(kebun karet, kebun campuran, 
ladang, dan sebagainya) dan status 
lahan adat (beje, tajahan, pahewan, 

dan sebagainya) yang ada saat ini 
dan rencana masyarakat ke depan, 
serta hutan desa. Melalui peta ini, 
diharapkan desa memiliki posisi 
tawar dengan berbagai pihak luar 

desa (pemerintah maupun swasta) 
saat menentukan batasan lahan 
untuk suatu program atau intervensi. 

Sekarang kami jadi tahu di mana wilayah kami, di mana wilayah yang disebut 
KPHL, karena kami ingin memperjuangkan hak kelola masyarakat.

–  Staf pemerintahan di salah satu desa, Februari 2014  – 

Temuan staf lapangan KFCP menyebutkan, sejumlah lahan yang digunakan warga sebagai kebun karet berada di 
kawasan hutan lindung KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung). Artinya, lahan tersebut berada di lahan milik 
Negara, bukan warga atau desa, dan berstatus ‘hutan lindung’. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian kepemilikan 
lahan, dimana secara de facto, warga tidak mempunyai hak untuk memiliki lahan tersebut. Meskipun pengelolaan 
hutan lindung memungkinkan pengelolaan hutan oleh desa melalui skema hutan desa, namun pengelolaan dan 
pemanfaatannya terbatas. Penjelasan lebih lanjut mengenai akses pemanfaatan lahan dapat dilihat pada Lubis (2014). 

Dalam lokakarya petani pemandu di Banjarbaru, beberapa warga dari beberapa desa menyatakan, kekhawatiran 
mereka saat ini adalah pengalihan fungsi lahan oleh perusahaan batu bara.

 Salah satu kekhawatiran kami mengenai alih fungsi lahan, sekarang ini di Tumbang 
Muroi, perusahaan batu bara telah membeli hektaran lahan untuk dijadikan stock pile. 
Sebagian dari lahan tersebut dulunya adalah kebun milik warga…kedepannya, malah 
mungkin akan semakin banyak lahan yang digunakan untuk permukiman penduduk, 

karena jumlah penduduk di desa semakin tahun semakin meningkat

 – Warga di salah satu desa, Banjarbaru 2014.
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Sebagai salah satu upaya exit 
strategy atau strategi keberlanjutan, 
pada April 2014 KFCP mengadakan 
lokakarya pengembangan mata 
pencaharian yang bertujuan 
merangkum pembelajaran (yang 
telah dijelaskan dalam laporan ini) 
serta rencana desa setelah program 
KFCP selesai. 

Dalam lokakarya, terdapat sesi yang 
mendiskusikan rencana desa untuk 

Pembelajaran Kunci:

KFCP memfasilitasi warga untuk memetakan pola tata guna lahan desa sebagai salah satu alat advokasi 
desa dalam mempertegas batasan dan peruntukan lahannya. Untuk kedepan, program dan insiatif 
REDD+ lainnya perlu mengkaji tata guna lahan suatu wilayah kerja, sebagai input untuk mengembangkan 
program.

4.4 Tindak Lanjut Desa

melanjutkan dan mengembangkan 
mata pencaharian yang telah 
dilaksanakan oleh desa bersama 
KFCP. Diskusi dimulai dengan 
identifikasi berbagai faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan mata 
pencaharian di desa. Lalu, faktor-
faktor yang teridentifikasi diberikan 
skala prioritas, untuk menentukan 
faktor yang paling berpengaruh. 
Setelah itu, peserta menyusun 
poin-poin utama yang akan 

dijadikan masukan bagi desa untuk 
merencanakan pengembangan mata 
pencaharian setelah KFCP selesai. 
Peserta lokakarya dibagi ke dalam 
dua kelompok. Kelompok pertama 
terdiri dari desa-desa di bagian utara 
wilayah kerja KFCP dan kelompok 
ke dua desa-desa di bagian selatan. 
Rencana desa berdasarkan diskusi 
kelompok tersebut dapat dilihat pada 
Tabel 11 di bawah: 

Desa
Faktor yang Paling 

Mempengaruhi Keberhasilan 
Mata Pencaharian

Poin Tindak Lanjut

Selatan Akses terhadap sumber finansial - Pembuatan legalitas surat tanah yang sesuai aturan pemerintah dan aturan adat.
- Membuat batas antar lahan yang jelas, seperti antara warga dan pemerintah.
- Kedepannya, di atas lahan harus ada tanam tumbuh.
- Penggunaan/pemanfaatan lahan perlu disesuaikan dengan perencanaan PTGLD.
- Penggunaan tata ruang desa harus mendapat persetujuan dari pemerintah.
- Membangun koperasi.
- Menjalin kerjasama dengan bank untuk mendapatkan kredit usaha.
- Membentuk kelompok simpan pinjam di desa.

Naik turunnya harga karet 

Kebijakan pemerintah

Pola tata guna lahan desa 
(berkaitan dengan kepastian 
kepemilikan lahan)

Tabel 11. Rencana Keberlanjutan Mata Pencaharian Desa
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Utara Tata ruang desa - Mengembangkan kegiatan kepemanduan dan sekolah lapang untuk meningkatkan 
kemampuan teknis dan budidaya, termasuk pemasaran.

- Membuat Perdes (Peraturan Desa) tentang pola tata ruang dan struktur.
- Membentuk pusat informasi tentang pemasaran dan harga karet.
- Menyusun strategi mekanisme keluhan.
- Menyusun RPJM-Desa.
- Membuat kesepakatan atau MoU (Memorandum of Understanding atau nota 

kesepahaman) dan kerja sama pemasaran dengan multipihak.
- Menyusun strategi pengelolaan api, patroli, dan pemantauan lapangan.
- Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan sistem pelaporan dalam pengelolaan 

program.
- Menyediakan infrastruktur pelayanan publik sebagai sarana penunjang kegiatan 

perkebunan dan pemasaran (jalan, pasar desa, laboratorium lapangan, dan 
sebagainya).

Kepastian kepemilikan lahan 

Sumber: Data dan Dokumen KFCP 2014

Hasil diskusi yang tertera pada 
Tabel 11 akan didiskusikan kembali 
oleh petani pemandu dengan 
warga dan pemerintahan desa. 
Namun demikian, sebagian dari 
petani pemandu juga berasal 
dari warga desa, tokoh adat/
tokoh masyarakat, pemerintahan 
desa, kelompok perempuan dan 
kelompok rentan, memungkinkan 
ketertarikan berbagai kelompok 

warga. Multi pihak, baik swasta 
maupun pemerintah, yang telah 
berkoordinasi dan berdiskusi dengan 
desa selama penyelenggaraan mata 
pencaharian dapat digunakan oleh 
desa untuk meluaskan jaringan dan 
melaksanakan rencana tindak lanjut 
pengembangan mata pencaharian. 
Lebih lanjut, sesuai hasil diskusi, 
PTGLD yang difasilitasi oleh KFCP 
(lihat: Bagian 4.3.) dapat dijadikan 

sebagai instrumen bagi warga untuk 
lebih mengembangkannya sehingga 
menjadi legal (melalui Perdes). Warga 
melihat bahwa PTGLD merupakan 
langkah awal untuk membantu desa 
terkait kepastian kepemilikan lahan, 
tempat mereka mengelola sumber 
mata pencaharian. 

Mana enak kerja dengan orang lain, tanah itu harus dijaga, kalau dijual, kita mau 
makan apa. Apa enaknya kerja sama orang, seperti kerbau dicocok hidung saja. 

Lebih baik bekerja di ladang sendiri

– Warga di salah satu desa, Januari 2014 –

Pembelajaran Kunci:

KFCP mendiskusikan keberlanjutan mata pencaharian bersama dengan desa. Hal ini perlu dilakukan oleh 
program, agar tantangan, peluang, dan rencana tindak lanjut berasal dari kebutuhan desa. Berdasarkan 
pengalaman warga, status kepemilikan lahan dan tata ruang merupakan hal yang muncul terkait 
keberlanjutan program mata pencaharian. Hal ini dapat dijadikan masukan bagi pengembangan mata 
pencaharian dalam kerangka REDD+ lainnya.



KFCP | Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif56

MEKANISME 
PENDUKUNG

BAPPEDA, sebagai think thank, 
berkoordinasi baik dengan KFCP, termasuk 
di lapangan. Pendekatan KFCP menyentuh 
masyarakat secara langsung, dan sistem 
yang dikenalkan KFCP relatif baru, tapi 

terlihat cukup optimal. Harapannya, 
KFCP melanjutkan kerja sama dengan 

pemerintah untuk melanjutkan 
sinkronisasi, kajian, serta pemetaan 

terkait kebutuhan masyarakat

-Staf BAPPEDA Kabupaten Kapuas, 
Desember 2013 -

BAB INI AKAN MEMBAHAS BEBERAPA MEKANISME PENDUKUNG YANG 

DIKEMBANGKAN KFCP UNTUK PROGRAM MATA PENCAHARIAN, diantaranya 

adalah koordinasi berkala dengan Pemda dan dinas terkait, peningkatan kapasitas desa, 

pengembangan database, serta uji coba penerapan safeguards di tingkat kegiatan di desa. 

Berdasarkan pengalaman KFCP, berbagai mekanisme pendukung tersebut diperlukan untuk 

menunjang kelancaran dan keberlangsungan program mata pencaharian. 

Selama penyelenggaraan 
program, koordinasi 
dilakukan secara berkala 
dengan pemerintahan 

setempat, agar desa memperoleh 
dukungan dalam mengembangkan 
mata pencaharian. Peningkatan 
kapasitas desa dalam pengelolaan 
program mata pencaharian dilakukan 
KFCP dengan memberikan pelatihan, 
pendampingan, perencanaan dan 
pengorganisasian partisipatif, uji 
coba, membuka jaringan dengan 

para pemangku kepentingan 
dan sebagainya, yang dilakukan 
agar kedepannya desa dapat 
mengembangkan mata pencaharian 
secara mandiri. 

Sementara itu, KFCP 
mengembangkan  database untuk 
memperoleh data partisipasi warga 
desa seakurat mungkin, terlebih 
karena desa tidak memiliki data 
warga lengkap, sementara warga juga 
tidak memiliki dokumen identitas 

seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
atau Kartu Keluarga (KK). Lebih lanjut, 
KFCP juga mengenalkan safeguards 
untuk tingkat kegiatan di desa, 
sebagai media untuk mempelajari 
cara-cara meningkatkan manfaat 
program bagi seluruh warga, serta 
mengantisipasi dampak negatifnya 
(jika ada). Di bawah ini, dijelaskan 
lebih lanjut mengenai mekanisme 
pendukung yang dimaksud. 
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5.1 Koordinasi dengan Para Pemangku 
Kepentingan

Bab 2 telah menjelaskan koordinasi 
dengan berbagai pemangku 
kepentingan, baik dalam konsultasi 
maupun studi dan lokakarya mata 
pencaharian. Para pihak tersebut 
diantaranya adalah pemerintahan 
daerah (seperti Disbunhut), LSM, 
universitas (UNPAR), dan swasta 
(lihat: Bagian 2.3.5, poin 5). 
Memasuki tahap perancangan, KFCP 
berdiskusi dengan Pokja REDD+ 
Kapuas dan dengan para pemangku 
desa yang tergabung dalam FKAD. 
Koordinasi merupakan salah satu 

mekanisme pendukung keberhasilan 
program. Koordinasi dilakukan 
secara rutin dan berkala dengan 
pemerintahan daerah setempat, 
baik ditingkat kabupaten maupun 
desa. Di dalam koordinasi, KFCP 
mendiskusikan kemajuan, capaian, 
dan kendala yang dihadapi dalam 
menjalankan program. Informasi 
mengenai program dapat digunakan 
oleh pemerintah daerah untuk 
memajukan berbagai hal yang 
telah dikembangkan oleh program, 
setelah KFCP selesai. Bagi KFCP 

sendiri, koordinasi membuka akses 
untuk memperoleh bantuan dalam 
mengatasi kendala yang dihadapi di 
lapangan. 

Guna memudahkan koordinasi 
dengan berbagai instansi 
pemerintahan dan kelembagaan 
adat terkat, KFCP memfasilitasi dua 
forum,  koordinasi, yang pertama 
adalah Pokja, dan yang ke dua adalah 
FKAD. Berikut penjelasan lebih rinci 
mengenai kedua forum tersebut15:

5.1.1 Pojka REDD+ Kapuas

5.1.2 Forum Komunikasi Antar Daerah (FKAD)

Sejak awal, rancangan program 
mata pencaharian telah didiskusikan 
dengan berbagai pemangku 
kepentingan (lihat: Bab 2). Koordinasi 
terus dilanjutkan dengan Pokja 
hingga program berjalan. Salah 
satu hasil dari koordinasi ini 
adalah terintegrasinya program 
pengembangan mata pencaharian 
dengan RPJM-Desa. 

Lebih lanjut, selama program mata 
pencaharian berjalan, KFCP dan 
Pokja mengadakan kunjungan 
rutin, yang bagi desa bermanfaat 
untuk membuka jaringan dengan 
staf kunci pemerintahan daerah, 
terkait pengembangan mata 
pencaharian. Hasilnya, di Desa 
Katimpun, Dispertan TPH berinisiatif 
untuk mengembangkan proyek 

demplot TPH setelah melihat 
penanaman tanaman agroforestri 
yang ditumpangsarikan dengan TPH 
yang dilakukan oleh beberapa warga 
(Lihat: bagian 4.2).

Dalam program mata pencaharian, 
FKAD adalah forum untuk 
menyepakati strategi konsultasi dan 
penyelenggaraan program di desa, 
sebelum program dijalankan, serta 
memediasi berbagai isu pengelolaan 
dan pelaksanaan program. Forum 

terdiri dari Kepdes, TPK/TP, BPD 
(Badan Permusyawaratan Desa) 
dan Mantir Adat. Berdasarkan 
pengalaman KFCP, persetujuan dari 
forum terhadap penyelenggaraan 
suatu kegiatan di desa, merupakan 
dukungan dari para pemangku desa 

untuk melaksanakan program di 
desa nya. Berdasarkan pengalaman 
KFCP, FKAD membantu program 
untuk menyelesaikan berbagai isu 
penyenggaraan kegiatan dengan cara 
yang lebih efektif dan tepat sasaran 
(Lihat: Kotak 4).

15Penjelasan lebih lanjut mengenai pembentukkan kedua tim koordinasi ini dapat dilihat pada laporan pembelajaran lapangan lainnya yang telah 
dipublikasikan oleh IAFCP, yaitu “Dukungan Penguatan Kelembagaan Bagi Desa Dalam Mengelola Kegiatan REDD+”, November 2013.



KFCP | Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif58

Kotak 4:
Peran FKAD dalam Sosialisasi Penyesuaian Anggaran

Di akhir tahun 2012, program KFCP mengadakan penyesuaian anggaran program mata pencaharian dikarenakan 
restrukturisasi anggaran ditingkat kedua pemerintahan di IAFCP. Penyesuaian tersebut menyebabkan perubahan total 
anggaran. Perubahan anggaran program yang telah disepakati antara program dengan desa berpotensi menimbulkan 
penarikan diri desa dari program. Menyikapi hal ini, sebelum mengadakan konsultasi dengan warga desa, KFCP 
mengadakan diskusi dengan FKAD untuk membicarakan perubahan anggaran. Hasilnya, FKAD dapat memahami 
perubahan tersebut, dan menyarankan agar para pemangku desa yang menyampaikannya secara langsung kepada 
warga melalui Musdes. Hasilnya, melalui beberapa pertemuan lanjutan, seluruh warga desa yang terlibat dalam 
program menyatakan kesediaannya untuk tetap melanjutkan program meskipun terjadi perubahan anggaran. 
Hal ini menunjukkan, para pemangku desa masih merupakan pihak yang di dengar oleh warga, sehingga sebelum 
menyelenggarakan suatu kegiatan ataupun perubahan yang terkait dengannya, perlu mendiskusikannya dengan mereka, 
konsultasi lebih luas dengan warga desa dapat dilakukan.

Lebih lanjut, integrasi dan koordinasi juga merupakan media bagi warga desa untuk meluaskan jaringan yang dapat 
mereka gunakan sebagai media diskusi untuk menyelesaikan masalah (misalnya terkait pertanian).

KFCP membawa kami ke Palangkaraya untuk mengikuti pelatihan RPJM-Desa... Saya 
jadi kenal beberapa orang pemerintahan. Contoh, saya punya nomor telepon staf Dinas 
Pertanian yang saya peroleh dari pelatihan di Palangkaraya, lalu saya telpon dia untuk 

menanyakan masalah penanaman padi. Ini kan artinya saya membangun jaringan.

– Kepala RT 01, Katimpun (Milich et al. 2014) – 

Pembelajaran Kunci:

Melalui koordinasi antara program dengan Pemda, Pemda memperoleh informasi mengenai kemajuan, 
capaian, dan kendala yang dihadapi program. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan dan 
pembelajaran bagi kedua belah pihak. Selain itu, koordinasi juga membuka peluang bagi kedua belah 
pihak, untuk memperoleh bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan kendala/persoalan yang muncul 
terkait program.
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Sekolah lapangan untuk petani atau SL

Pembentukan petani pemandu16 

Penyusunan protokol dan panduan 

Pendampingan intensif

5.2 Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan program KFCP di 
desa terbatas oleh waktu. Karena 
itu, KFCP merancang agar desa dapat 
mengelola dan mengembangkan 
lebih jauh program mata pencaharian 
secara mandiri. Untuk membangun 
kemandirian desa, selain membuka 
jaringan dengan para pemangku 

kepentingan seperti dijelaskan 
dalam poin 5.1., KFCP juga 
peningkatan kapasitas lainnya, 
diantaranya dalam bentuk pelatihan, 
penyusunan protokol, pembentukan 
petani pemandu, verifikasi, serta 
pendampingan intensif.  Bagian-
bagian dari peningkatan kapasitas ini 

telah dijelaskan di Bab 2. Bagian ini 
bermaksud mempertegas fungsi dari 
peningkatan kapasitas adalah sebagai 
mekanisme pendukung program. 
Secara ringkas, peningkatan kapasitas 
yang dilakukan oleh KFCP diantaranya 
mencakup:

Uraian rinci mengenai SL, petani 
pemandu, dan penyusunan protokol/
panduan dapat dilihat pada bagian 
2.3. Lain itu, KFCP melakukan 
pendampingan intensif untuk seluruh 
program, termasuk pengembangan 
mata pencaharian. Di setiap desa, 
KFCP menempatkan satu orang 

staf lokal sebagai pendamping bagi 
desa untuk pengelolaan program 
KFCP di desa. Penempatan tersebut 
memberikan kesempatan bagi desa 
untuk terhubung secara intensif 
dengan KFCP. Selain itu, secara 
berkala tiap bulannya, tim teknis 
KFCP yang terdiri dari staf ahli dalam 

penanaman dan pengembangan 
mata pencaharian melakukan 
kunjungan rutin ke lapangan untuk 
berdiskusi dengan warga dan 
melakukan monitoring budidaya 
pertanian bersama dengan TP. 

Pembelajaran Kunci:

Peningkatan kapasitas dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya adalah dengan membentuk Sekolah 
Lapangan Petani, penyusunan protokol/panduan, pendampingan intensif, penggunaan sumber daya lokal 
untuk menjadi fasilitator, dan sebagainya. Apabila kapasitas desa meningkat, kedepannya, setelah KFCP 
selesai, desa dapat mengembangkan mata pencaharian secara mandiri. 

16Penjelasan lebih lanjut mengenai pembentukan petani pemandu 2012-13 dapat dilihat pada laporan pembelajaran lainnya yang telah 
dipublikasikan oleh IAFCP, yaitu “Sekolah Lapangan  Budidaya dan Pemasaran Karet: Sebuah Pembelajaran dari Program Mata Pencaharian 
Alternatif”, November 2013. Sedangkan, untuk pembentukan petani pemandu tahun 2013-14 lihat Bab 2 dalam laporan ini.
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5.3 Pencatatan Data Penerima Manfaat

Warga desa yang tertarik mengikuti 
program pengembangan mata 
pencaharian dicatat atas nama KK. 
Berdasarkan wawancara dengan 
staf KFCP, data KK berasal dari 
beberapa sumber, yaitu data KK 
desa, data Social Wealth Ranking 
(SWR)17, dan sebagainya. Data 
dihimpun pada Desember 2011 oleh 
staf KFCP dengan menggunakan 
40 fasilitator dari LSM dan warga 
desa, daftar absensi kegiatan, 
serta bukti penerimaan sebagian 
dari dana pengelolaan program 
yang didistribusikan per KK. Untuk 
program mata pencaharian, data-
data tersebut diverifikasi melalui 
kunjungan rumah oleh staf KFCP. 
Berbagai sumber data tersebut 
digunakan karena desa belum 

memiliki daftar nama KK yang 
lengkap. Sering terjadi dimana 
daftar nama KK yang diberikan oleh 
pemerintahan desa belum mencakup 
seluruh KK yang tinggal di desa. 
KFCP menyimpan dan mencatat data 
dalam database khusus penerima 
manfaat program KFCP. 

Saat memulai program mata 
pencaharian, melalui TPK/TP, KFCP 
mendaftarkan ulang KK melalui form 
registrasi yang dibagikan ke seluruh 
KK yang ada di desa yang diberikan 
melalui berbagai cara, diantaranya 
kunjungan rumah, dibagikan ke 
tiap-tiap kepala wilayah seperti RT 
dan dusun. Setelah form registrasi 
terkumpul dan direkap oleh TPK, 
daftar KK yang tercatat mengikuti 

mata pencaharian ditempel di 
tempat-tempat umum seperti papan 
pengumuman desa/dusun/RT, 
warung-warung, tempat ibadah dan 
sebagainya. Warga diberikan masa 
sanggah sekitar dua minggu hingga 
satu bulan, untuk memberikan 
sanggahan atau tanggapan 
terhadap daftar tersebut. KK yang 
belum mendaftar juga diberikan 
kesempatan untuk mendaftarkan diri 
selama masa sanggah. Daftar final KK 
disahkan oleh desa melalui Musdes.

Beberapa kendala yang ditemui 
dalam pencatatan data KK 
diantaranya adalah18:

Data KK diperlukan agar program dapat menjangkau sebanyak mungkin warga desa. Namun, tidak mudah untuk 
menghimpun dan mengontrol data seperti data sensus desa. Khususnya, apabila pencatatan data di desa kurang baik, 
perbedaan metode pengumpulan data oleh pemerintah, serta tingginya migrasi penduduk ke dalam dan ke luar desa.

 

Dalam mengisi daftar isian, sebagian warga menuliskan nama alias yang berbeda dengan nama asli yang tertera dalam 
database penerima manfaat. Awalnya, perbedaan nama ini menimbulkan pencatatan ganda dalam data entri, karena 
nama tersebut dihitung sebagai KK baru. Mengetahui ini adalah kebiasan warga, KFCP melakukan verifikasi nama KK 
dengan melakukan kunjungan ke desa, dan menambahkan nama alias KK pada database.

Saat verifikasi data nama KK, warga memiliki ‘dialek lokal’ dimana beberapa huruf vokal diucapkan dengan bunyi 
berbeda, contohnya huruf ‘o’ diucapkan menjadi ‘u’, seperti Anto menjadi Antu. Lalu, huruf ‘e’ diucapkan ‘i’.  Hal 
ini sulit untuk diverifikasi, karena sebagian dari KK tidak memiliki KTP maupun kartu keluarga. KFCP telah berupaya 
melakukan silang data dengan beberapa dokumen sensus seperti daftar pemilih dan data Populasi Desa (Podes). Upaya 
lain yang dilakukan KFCP adalah verifikasi ke desa dengan Namun, jumlah KK yang tercantum di dalam kedua dataset 

17SWR adalah survei mengenai tingkat kesejahteraan warga di desa-desa di wilayah KFCP. Survei dilakukan pada 2011 dengan cara yang partisipatif, 
dimana standar kesejahteraan didiskusikan dan dikonsultasikan dengan warga, sehingga standar yang digunakan sesuai dengan kondisi di wilayah 

survei. Lebih lanjut, hasil survei ini membantu KFCP untuk mengidentifikasi kelompok rentan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam 
program.

 18Wawancara dengan staf KFCP, Maret 2014, Kapuas. 
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tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah KK yang terdaftar sebagai partisipan program KFCP. Upaya lain 
yang dilakukan KFCP adalah melakukan verifikasi dengan mendatangi warga di desa. Selain itu, KFCP membuat nomor 
registrasi KK sebagai tanda pengenal yang unik untuk setiap KK.

Kemungkinan warga menghilangkan dokumen/catatan/dan dan dokumen fisik lainnya cukup tinggi, sehingga program 
perlu memiliki strategi untuk menanganinya, terlebih jika program menggunakan database yang komprehensif sebagai 
alat monitoring.  

Pembelajaran Kunci:

1. Desa-desa di wilayah KFCP belum memiliki data kependudukan lengkap, sebagian dari KK ada yang 
belum tercatat oleh desa. Oleh karena itu, KFCP melakukan pendataan ulang. Pendataan ulang warga 
atau KK mungkin perlu dilakukan jika tidak terdapat data kependudukan yang valid. Meskipun kegiatan 
ini memerlukan biaya dan tenaga yang besar, namun diperlukan untuk mengetahui sejauh mana 
program dapat menjangkau masyarakat di desa.

2. Sebagian besar warga terbiasa menuliskan dan menyebutkan nama dengan nama alias. Selain itu, 
warga juga biasa menyebutkan beberapa huruf vokal dengan ejaan yang berbeda, seperti ‘a’ dicuapkan 
‘o’, sehingga sering terjadi kekeliruan pada saat melakukan input data dari daftar hadir atau daftar 
penerima manfaat ke dalam database KK. Untuk mengatasinya, KFCP melakukan verifikasi ulang 
ke desa dan membuat nomor registrasi per KK sebagai pengenal. Input data keterlibatan KK dicatat 
berdasarkan nomor registrasi. Mulanya, warga tidak terbiasa dengan penomoran ini, namun setelah 
dilakukan berulang-ulang mereka dapat menerimanya dan memudahkan pencatatan partisipasi warga 
dalam kegiatan. 

3. Penginputan data perlu dilakukan sesegera mungkin, untuk menghindari tulisan menjadi buram 
maupun hilangnya dokumen, sehingga data tidak lengkap. 

5.4 Safeguards

Safeguards merupakan salah satu 
alat monitoring yang digunakan 
untuk meminimalkan risiko dan 
memaksimalkan potensi manfaat 

yang mungkin ditimbulkan 
program19. Safeguards diujicobakan 
pada seluruh program KFCP yang 
dilaksanakan di tingkat desa, 

termasuk pengembangan mata 
pencaharian. Safeguards yang 
dimaksud terdiri dari:

Sosial 
Safeguards sosial diterapkan untuk memastikan penyelenggaraan program menjangkau sebanyak mungkin warga, 
khususnya kelompok perempuan dan rentan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. Selain itu, 
safeguards sosial juga mendorong desa dan program untuk mengembangkan mata pencaharian yang menghargai hak 
atas tanah desa dan warganya, berkelanjutan dan aman untuk lingkungan.  

19Penjelasan lebih rinci mengena penerapan dan verifikasi safeguards dapat dilihat pada laporan pembelajaran lapangan yang dipublikasikan oleh 
IAFCP, yaitu “Penerapan dan Verifikasi Safeguards Sosial Dalam Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Desa”, Oktober 2013.
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Tata kelola 
Melalui safeguards tata kelola, program mendorong desa untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan yang 
transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Teknis
Safeguards teknis adalah safeguards semu yang terdiri dari berbagai indikator terkait teknis pelaksanaan kegiatan. 
Contoh, safeguards teknis untuk program mata pencaharian diantaranya adalah teknik penanaman yang tepat, proses 
pengangkutan bibit yang benar, dan sebagainya. Safeguards ini ditujukan agar desa dapat mengontrol kualitas proses 
dan hasil kegiatan. 

Di dalam safeguards juga terdapat 
mekanisme pengaduan yang 
dirancang sebagai media bagi warga 
untuk memberikan masukan, saran, 
dan kritik terhadap pengelolaan 

kegiatan di desa. Mekanisme ini 
merupakan bagian dari pengawasan 
masyarakat terhadap pengelolaan 
kegiatan oleh desa. Beberapa 
isu pengaduan yang muncul baik 

dalam fase satu maupun dua 
dalam pelaksanaan program mata 
pencaharian, diantaranya adalah:

•	 Tindak lanjut program setelah Juni 2013.

•	 Dana retensi.

•	 Pengerjaan diluar jadwal karena pengaruh cuaca.

•	 Teknik verifikasi beje.

•	 Cara mengambil material/uang jika nama yang mengambil dan yang terdaftar dalam database beda.

•	 Saran atas penghentian insentif terhadap KK yang belum menanam bibit.

Berbagai pengaduan tersebut dicatat 
oleh TP, lalu diserahkan kepada 
KFCP untuk didokumentasikan. 
Berdasarkan laporan pengaduan 
(KFCP 2014c), pengaduan yang 
masuk telah diselesaikan oleh pihak 
yang terkait. Misalnya, pertanyaan 
mengenai tindak lanjut program 
setelah Juni 2013 telah dijelaskan 
oleh staf KFCP kepada warga melalui 

pertemuan/Musdes. Pengaduan 
yang diajukan kepada TPK, seperti 
cara pengambilan uang/material 
telah diselesaikan oleh TPK dengan 
mengumumkannya di pertemuan, 
baik formal maupun informal. 

Safeguards merupakan bagian dari 
REDD+ yang perlu dipelajari dan 
dipahami oleh desa. Oleh karena itu, 

uji coba safeguards ini merupakan 
media pembelajaran bagi desa, agar 
kedepannya desa dapat menjalankan 
safeguards yang dimandatkan oleh 
program atau inisiatif REDD+ atau 
program pembangunan lainnya di 
tingkat desa. 

 

Pembelajaran Kunci:

Dengan mengikuti safeguards, desa belajar cara-cara meningkatkan partisipasi, akuntabilitas, transparansi, 
dan sebagainya. Lebih lanjut, melalui safeguards, program dapat menilai dan mengidentifikasi tingkat 
kapasitas warga dalam memenuhi prinsip-prinsip sosial dan tata kelola, sehingga program dapat 
menentukan jenis dan skala peningkatan kapasitas yang diperlukan oleh desa.
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RINGKASAN DAN 
KESIMPULAN

Kerusakan dan degradasi 
hutan juga menimbulkan 
penurunan jumlah hasil 
hutan yang dijadikan sumber 

mata pencaharian masyarakat, 
diantaranya adalah ikan, hewan 
buruan, kulit gemor, dan sebagainya. 
Selain itu, dibukanya saluran-
saluran kanal melebarkan akses 
orang ke dalam hutan, sehingga 
peluang perambahan hutan untuk 
mencari kayu, misalnya, menjadi 
lebih luas. Pada dasarnya, sebagian 
dari warga memahami, beberapa 
jenis mata pencaharian seperti 
penebangan kayu dapat merusak 
hutan. Namun, warga dihadapkan 
pada keterbatasan pilihan mata 
pencaharian. Oleh karena itu, sebagai 
bagian dari program uji coba REDD+, 
KFCP mengembangkan program 
mata pencaharian yang bertujuan 
untuk memberikan berbagai pilihan 
mata pencaharian yang memiliki 
nilai ekonomi tinggi, berkelanjutan, 
dan tidak merusak kawasan hutan 
gambut. 

Berdasarkan laporan Socio-economic 
Impact Study of KFCP (lihat: Milich 
et al. 2014), dengan menggunakan 
model proyeksi, diperkirakan 

WILAYAH PROGRAM KFCP MERUPAKAN AREA BEKAS PROYEK PENGEMBANGAN 

LAHAN GAMBUT yang mengalami kerusakan dan degradasi hutan akibat 

pembabatan hutan dan pembangunan saluran-saluran air yang awalnya ditujukan 

untuk irigasi. 

program mata pencaharian, dengan 
menyediakan 1 ha kebun karet 
dapat membantu warga termiskin di 
desa (kuintil terendah), setidaknya 
satu kuintil lebih sejahtera (jika 
tidak lebih). Karet, khususnya 
berkontribusi pada pendapatan 
rumah tangga antara Rp. 20-180 
juta per tahun, tergantung umur 
karet, panen, dan harga karet dunia. 
Contoh kasus ini penting sebagai 
bentuk co-benefit dan kontribusi 
REDD+ terhadap exit strategy KFCP. 
KFCP berupaya agar kondisi warga 
desa lebih baik saat program KFCP 
selesai. REDD+ co-benefits penting 
untuk membangun kerja sama dan 
kepercayaan dengan warga desa, 
serta menyiapkan mereka untuk 
inisiatif/program yang lebih panjang. 
Namun, mengembangkan program 
seperti ini memerlukan persiapan, 
dukungan teknis, investasi, waktu, 
dan tenaga yang besar. 

Program ini dikembangkan dan 
dirancang melalui berbagai studi, 
kajian, diskusi, dan lokakarya 
terkait mata pencaharian potensial 
di Kalimantan Tengah, dengan 
melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan dan pihak lainnya 

seperti Pemda, Kelembagaan Adat 
Daerah, universitas, pihak swasta, 
serta warga desa. Para pihak tersebut 
sepakat untuk mengembangkan 
budidaya karet, karena karet 
merupakan komoditas yang bernilai 
ekonomi tinggi dan berkelanjutan. 
Namun, seiring dengan berjalannya 
program ini, berdasarkan kondisi 
lingkungan (seperti ketersediaan 
lahan kosong untuk ditanami karet 
dan kesesuaian lahan dengan 
tanaman karet) dan keinginan warga, 
pilihan mata pencaharian meluas 
kepada beberapa jenis lainnya, 
seperti budidaya agroforestri, 
hortikultura, perikanan dan 
peternakan. 

KFCP dan para pemangku 
kepentingan termasuk desa, 
menyepakati untuk meningkatkan 
kapasitas warga dalam teknik 
budidaya dan pemasaran, sebelum 
pembudidayaan dilakukan. Maka dari 
itu, disepakati untuk membentuk 
Sekolah Lapangan untuk Petani atau 
disingkat SL yang merupakan tempat 
para petani memperoleh pelatihan, 
berdiskusi, dan bertanya segala hal 
terkait budidaya pertanian. Selain 
itu, KFCP juga memanfaatkan SL 
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sebagai media bagi petani dan desa 
untuk membuka jaringan dengan 
berbagai pihak seperti Pemda, 
swasta, dan kelompok-kelompok 
tani di luar desa, untuk memperoleh 
lebih banyak masukan dan dukungan 
dari para ahli. Selain itu, dengan 
terbukanya jaringan, desa memiliki 
kesempatan untuk memperoleh 
bantuan guna mengembangkan 
mata pencaharian setelah KFCP 
selesai. Untuk mendukung jalannya 
program ini, KFCP juga membentuk 
beberapa mekanisme pendukung 
seperti peningkatan kapasitas melalui 
pembentukan fasilitator tani lokal 
atau petani pemandu, pelatihan-

pelatihan, penyusunan panduan 
dan protokol, serta membuka akses 
bagi desa kepada pihak luar melalui 
koordinasi rutin dengan pihak 
pemerintah dan dinas terkait. Lebih 
lanjut, KFCP juga mengembangkan 
sistem database yang dapat 
membantu pencatatan partisipan 
program, untuk memastikan 
sebanyak mungkin warga mengetahui 
dan terlibat di dalam program. Uji 
coba safeguards di tingkat desa juga 
dikembangkan untuk mendukung 
jalannya prinsip-prinsip sosial 
(seperti penghargaan atas hak 
tanah, partisipasi, pemberdayaan 
perempuan, keselamatan dan 

keberlanjutan, dan sebagainya) 
dan tata kelola (transparansi dan 
akuntabilitas). 

Pengalaman desa dan warganya 
dalam mengelola dan menjalankan 
program mata pencaharian 
diharapkan memberikan 
pengetahuan dan keterampilan bagi 
desa untuk secara mandiri mengelola 
insiatif atau program REDD+ lainnya 
atau program pembangunan lainnya 
di masa mendatang. Pembelajaran 
yang diperoleh dari pengelolaan 
program mata pencaharian 
diringkaskan dalam poin-poin 
dibawah ini:

Berdasarkan pengalaman KFCP, program mata pencaharian tidak hanya menjadi buy-in program, tetapi juga dapat 
mengungkap hubungan antara kegiatan ekonomi warga yang saling mempengaruhi dengan tingkat kerusakan hutan. 
Melalui program pengembangan mata pencaharian, salah satunya, KFCP memperoleh penguatan informasi mengenai 
status kepemilikan lahan.

Dalam kerangka REDD+, mata pencaharian alternatif merupakan co-benefit. Berdasarkan pengalaman KFCP, secara 
bersamaan, mata pencaharian dapat menjadi input utama REDD, yang dapat menentukan strategi dan rancangan 
program, pada saat kegiatan ekonomi menjadi faktor utama penyebab kerusakan hutan.

Program KFCP dirancang untuk mendukung program pembangunan desa. Oleh karena itu, KFCP mengintegrasikan 
programnya ke dalam RPJM-Desa sebelum program dilaksanakan. Integrasi juga memberikan kesempatan bagi 
program untuk memperkenalkan dan menggunakan pendekatan REDD+ dalam penyusunan RPJM-Desa.

Seluruh program KFCP, termasuk program mata pencaharian, disusun berdasarkan diskusi dan pilihan desa, kajian 
dan studi yang hasilnya didiskusikan melalui lokakarya dengan para ahli yang berasal dari daerah setempat. Hal ini 
dilakukan untuk memperoleh masukan dari mereka, agar hasil kajian dan studi mencerminkan kondisi daerah.
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Sejak tahap perencanaan dan penyusunan program, KFCP telah bekerjasama dengan para pemangku kepentingan 
seperti Pemda, kelembagaan adat, universitas, desa, dan sebagainya. Memasuki tahap pelaksanaan, KFCP 
memfasilitasi pembentukan Pokja dan FKAD, agar selama program diselenggarakan koordinasi terus dilanjutkan secara 
berkala. Seluruh tahapan koordinasi tersebut membantu KFCP menyelenggarakan program yang dapat menjawab 
kebutuhan desa. Selain itu, bagi desa, koordinasi membuka akses desa kepada berbagai pihak untuk membantu 
program pembangunan desa. Lebih lanjut, koordinasi juga menyediakan kesempatan bagi para pemangku kepentingan 
untuk memperoleh pembelajaran dari pelaksanaan program, yang dapat diterapkan untuk melanjutkan program 
setelah KFCP selesai, atau dalam program pembangunan lainnya.

Melalui sekolah lapangan petani, KFCP tidak hanya menyediakan media belajar terkait teknik dan pemasaran 
budidaya pertanian, melainkan juga membuka akses informasi dari berbagai pihak seperti pemerintah dan dinas-
dinas daerah, pihak swasta seperti GAPKINDO dan pabrik pengolahan karet, serta pihak universitas. Terbukanya akses 
memungkinkan desa memperoleh bantuan dan dukungan untuk program pembangunan desa. 

Penetuan jadwal, materi, dan metode kegiatan dalam keseluruhan kegiatan pengembangan mata pencaharian disusun 
dan dirancang dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu, kebiasaan, dan kebutuhan warga desa. Program perlu 
mempertimbangkan hal-hal tersebut agar kegiatan keseharian warga tidak terlalu banyak terganggu oleh kegiatan 
program, yang dapat menurunkan partisipasi warga dalam program. 

Budidaya pertanian dipengaruhi oleh cuaca, sehingga perencanaannya perlu mempertimbangkan faktor tersebut. 
Penanaman beberapa jenis tanaman agroforestri dan karet akan lebih baik dilakukan pada musim kering, begitupun 
juga pembangunan kolam dan beje akan terhambat jika dilakukan pada musim penghujan. Namun demikian, 
perubahan rencana dapat terjadi, misalnya keterlambatan pengiriman bibit, sehingga program dan desa perlu 
merancang kembali jadwal penanaman. Menyikapi hal ini, program perlu menyediakan rentang waktu yang cukup 
fleksibel sehingga perubahan tersebut masih dapat teratasi.

Program mata pencaharian dilaksanakan di lahan yang dinyatakan oleh warga desa sebagai milik warga, dan bagi 
warga yang tidak memiliki lahan yang cukup, desa menyediakannya dari lahan milik desa. Proses penyediaan lahan 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab desa, tanpa campur tangan KFCP. Jenis mata pencaharian yang dikembangkan 
pun berupa mata pencaharian yang biasa dilakukan oleh warga, namun memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan. 
Oleh karena itu, sejak dari rancangannya, program ini tidak bermaksud untuk mengubah status ataupun fungsi lahan 
desa dan warganya. KFCP hanya membantu desa dengan memberikan informasi mengenai kesesuaian jenis tanah 
dengan jenis tanaman yang akan dibudidayakan, seperti karet dan agroforestri, serta memetakan lokasi lahan yang 
akan dijadikan area pengembangan mata pencaharian. Melalui cara ini, desa memiliki kemandirian untuk menentukan 
tata guna lahannya, sesuai dengan karakter dan jenis lahan yang ada di wilayah desa.

Selain memberikan kontribusi pada penambahan pendapatan warga, program mata pencaharian juga merupakan 
salah satu media belajar warga untuk mencegah hutan dari kebakaran. Program dirancang untuk dilakukan di kawasan 
gambut tipis dan tanah mineral, sehingga dapat mengurangi frekuensi warga ke area gambut dalam.  
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Masyarakat kemungkinan besar tidak terbiasa melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam kegiatan publik dan 
proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, program perlu mengupayakan cara-cara kreatif agar perempuan dan 
kelompok rentan dilibatkan secara aktif di dalam program. Salah satu caranya, sebagai langkah awal, program dapat 
mengadakan pertemuan-pertemuan kecil dengan perempuan dan kelompok rentan guna menyebarkan informasi, 
menampung dan menjawab pertanyaan, serta memperoleh masukan.  

Pencatatan partisipasi warga dalam database diperlukan untuk mengetahui identitas sosial dan ekonomi, serta 
mengukur tingkat partisipasi mereka, sehingga jika tingkat partisipasi rendah, program dapat menentukan strategi 
untuk meningkatkannya. 

Peningkatan kapasitas desa diperlukan agar kedepannya desa dapat mengelola dan menjalankan program secara 
mandiri, baik untuk inisiatif REDD+ maupun program pembangunan lainnya. Untuk meningkatkan kapasitas desa, 
KFCP diantaranya menyediakan pelatihan, pendampingan teknis, panduan dan protokol, serta pembentukan sekolah 
lapangan untuk petani, yang merupakan alat belajar bagi desa. Selain itu, KFCP juga menggunakan petani pemandu 
sebagai fasilitator program mata pencaharian, dibandingkan dengan menggunakan fasilitator dari luar desa. Cara 
tersebut memungkinkan desa untuk memiliki tenaga ahli sendiri dibidang pengembangan mata pencaharian, agar desa 
tidak tergantung pada pihak luar. Kedepannya, desa dapat mengembangkan program mata pencaharian yang lebih luas 
bagi penduduknya secara mandiri. 

Penyesuaian jenis kegiatan dalam program akan terjadi sebagai bagian dari proses belajar desa, khususnya jika 
kegiatan yang diselenggarakan berupa uji coba yang mengenalkan teknik dan pendekatan baru. Perubahan tersebut 
menunjukkan kapasitas desa dalam mengikuti dan mengelola kegiatan, yang dapat menjadi masukan bagi program 
untuk menyusun strategi peningkatan kapasitas bagi desa. Dalam pengembangan mata pencaharian, dimana KFCP juga 
mengenalkan teknik budidaya yang tidak umum di desa, jenis pilihan mata pencaharian berkembang sesuai dengan 
tingkat kemampuan desa dalam menerima teknik baru tersebut. 

Selama program berjalan, sejumlah warga dapat mengundurkan diri dari keterlibatannya dalam program. Di beberapa 
desa, sebagian kecil warga memilih mundur dari program saat memperoleh tawaran bekerja ditempat lain yang 
memberikan hasil dalam waktu cepat, seperti menebang kayu atau menambang emas. Untuk mengatasi hal ini, 
program perlu menyediakan alternatif kegiatan mata pencaharian yang dapat memberikan hasil dalam waktu yang 
lebih singkat, selain dari budidaya pertanian yang memerlukan waktu cukup lama untuk menghasilkan, misalnya karet 
yang memerlukan waktu sekitar 3-5 tahun sebelum dipanen. 

Program memerlukan sumber daya yang cukup besar untuk memperkenalkan teknik dan pendekatan baru, namun 
ini akan tergantung dari kapasitas desa. Berdasarkan pengalaman KFCP dalam mengenalkan teknik budidaya yang 
belum biasa dilakukan oleh warga secara luas, sebagian dari warga belum tertarik untuk menerapkannya dengan 
alasan besarnya alokasi waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mengikuti teknik/pendekatan baru tersebut. Oleh 
karena itu, mencoba teknik/pendekatan tersebut dalam skala kecil (percontohan) dapat menjadi alternatif yang dapat 
diterapkan program, sebelum melakukannya dalam skala besar, sehingga warga desa dapat melihat keberhasilannya. 
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Dengan mengikuti safeguards, desa belajar berbagai cara melindungi hak atas tanah, serta meningkatkan partisipasi, 
akuntabilitas, transparansi, dan sebagainya terkait pengelolaan program. Selain itu, verifikasi safeguards dapat 
mengidentifikasi tingkat kapasitas warga dalam memenuhi prinsip-prinsip sosial dan tata kelola, sehingga program 
dapat menentukan jenis dan skala peningkatan kapasitas yang diperlukan oleh desa.
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