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KATA PENGANTAR 

 

Salam sejahtera, 

 

Pembangunan yang terjadi selama dua dekade terakhir telah 

memberikan kontribusi pada kerusakan lahan gambut dan 

kerentanan untuk terbakar. Peristiwa pada  rentang waktu sekitar 

tahun 2014-2015 barangkali menjadi pengingat bahwa lahan 

gambut di sebagian daerah seperti Riau, Kalimantan, Jambi dan 

Papua sedang tidak baik-baik saja. Sejak saat itu, berbagai aspek 

dikaji mulai dari aspek fisik hingga masyarakat melalui pendekatan 

sains, sosial dan humaniora. Namun, penulis melihat kontribusi 

gagasan dan karya ilmiah yang disajikan juga ditawarkan untuk 

menyelesaikan persoalan masyarakat di lahan gambut oleh ahli 

sosial termasuk Sosiolog sangat kurang. Padahal, jika melihat 

fenomena kebakaran lahan gambut semua yang terjadi tidak dapat 

dilepaskan dari manusia di samping karena faktor alam. 

Pemberdayaan petani menjadi upaya serius dalam 

menyelesaikan problematika tata kelola lahan gambut 

berkelanjutan. Ragam potensi dari lahan gambut belum dapat 

dirasakan sepenuhnya oleh petani disebabkan oleh keterbatasan 

pengetahuan serta teknologi. Dalam konteks memberdayakan 

petani potensi yang ada tersebut sudah seharusnya dikelola dan 

memberikan manfaat maksimal untuk rumah tangga petani serta 

menciptakan tata kelola gambut sustainable. Untuk itu, diperlukan 

berbagai program pemberdayaan dengan berbasis kemitraan yang 

berorientasi pada jejaring internet dan teknologi sebagai respons 

pada gerak perkembangan dunia yang semakin modern.  

Buku ini adalah gagasan yang kami tawarkan untuk 

membantu menyelesaikan persoalan kesejahteraan petani di lahan 

gambut yang hingga saat ini masih kurang sejahtera. Meskipun 

Cyber Extension bukan merupakan media teknologi yang baru, 

tetapi dalam pengamatan kami penggunaannya masih sangat 

jarang. Padahal dari sisi manfaat sungguh dapat membantu 

meningkatkan wawasan petani mengenai aktivitas bertani mereka 

terutama dalam konteks bertani di lahan gambut yang memerlukan 
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perhatian khusus. Buku ini tidak hanya berisi konten teoretis 

melainkan ada unsur temuan lapangan di Desa Rimbo Panjang 

Kampar. Kami menampilkan gagasan model untuk 

memberdayakan petani di lahan gambut agar kesejahteraan mereka 

dapat meningkat dengan memberikan sentuhan pemanfaatan 

media teknologi sebagai suatu keharusan di era 4,0 menyambut 5,0.  

Penulis menyadari buku ini tidak terlepas dari kelemahan 

dari segi isi maupun cara penyajian. Meskipun demikian, sisi positif 

dari buku ini hendaknya diharapkan mampu memberikan 

kontribusi pada persoalan utama yang diulas yaitu pemberdayaan 

petani lahan gambut. Segala kritik dan saran yang membangun 

senantiasa penulis harapkan sebagai upaya menyempurnakan 

kelemahan yang ada sekaligus menjadi bahan evaluasi karya 

selanjutnya. 

 

Pekanbaru, Januari 2022 

Penulis, 

  

 

Rd. Siti Sofro Sidiq & Rina Susanti 
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SAMBUTAN 

 

Guru Besar Sosiologi FISIP Universitas Riau 

 

Insan akademik memiliki peran yang strategis dalam  

menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat melalui Tridharma 

Perguruan Tinggi. Implementasi tiga pilar utama ini (Pendidikan 

dan pengajaran; Penelitian dan publikasi; serta Pengabdian kepada 

Masyarakat) diharuskan berupa aksi nyata dan publikasi dalam 

bentuk buku atau jurnal. Sungguh, untuk membangun peradaban 

yang lebih baik terutama menyongsong era digital society peran ini 

sangat diperlukan agar mampu memberikan nuansa inovasi 

perubahan ke arah yang cemerlang maupun menjadi aktor utama 

perubahan.  

Saya menyambut baik buku yang ditulis oleh Rd. Siti Sofro 

Sidiq dan Rina Susanti berjudul Pemberdayaan Petani Gambut Berbasis 

Cyber Extension: Menuju Petani Sejahtera Di Era Digital . Gagasan yang 

erat dengan nuansa teknologi sudah seharusnya disandingkan 

dengan usaha memberdayakan petani di lahan gambut. Buku ini 

disajikan dengan menggabungkan hasil pengamatan dan praktek 

pemberdayaan dengan studi literatur. Sajian konsep pemberdayaan 

dengan Cyber Extension akan diulas dan dipertajam melalui praktik 

langsung di lapangan. Artinya, penulis tidak hanya mengkaji dari 

literatur yang telah tersedia. Hasil praktik pemberdayaan yang 

dilakukan atau diuji coba juga menjadi dasar penulisan.  

Saya rasa penggabungan keduanya akan memberikan warna 

yang menarik sebagai kelebihan dari buku ini. Terlepas dari adanya 

kekurangan dari sisi konten maupun sajian naskah hal tersebut 

menjadi sebuah pemakluman yang dapat ditoleransi. Di sisi lain 

buku ini sebagai karya yang memperkuat posisi dan peran Sosiolog 

dalam memecahkan persoalan yang melekat pada petani lahan 

gambut di berbagai daerah khususnya Provinsi Riau. Tidak banyak 

Sosiolog menaruh perhatian pada isu lahan gambut sehingga buku 

ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dunia akademik 

maupun dasar kebijakan terkait pemberdayaan bagi masyarakat di 

lahan gambut secara khusus petani. 
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Harapan kepada penulis untuk tetap konsisten menghasilkan 

karya ilmiah dan lebih khusus dalam bentuk buku yang 

memberikan ulasan pada isu-isu pemberdayaan di lahan gambut. 

Jangan terhenti untuk berkarya dan lebih produktif, berikan yang 

terbaik untuk masa depan cemerlang dan pembangunan konsisten 

serta berkelanjutan. Senantiasa berpegang pada prinsip ilmu untuk 

kesejahteraan masyarakat sehingga perubahan yang diharapkan 

terjadi serta  benar-benar menyejahterakan masyarakat dan tidak 

hanya sebuah mimpi. 

 

Pekanbaru, Januari 2022 

 

 

Ashaluddin Jalil 
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BAB I 

RONA PERTANIAN LAHAN GAMBUT  

 

Gambut di Indonesia dan dunia menjadi ekosistem yang 

sangat penting dan memberikan  ragam manfaat bagi kehidupan 

manusia. Indonesia merupakan negara urutan keempat dengan 

luas lahan gambut dunia setelah Kanada, Rusia, dan Amerika 

Serikat (Masganti, Anwar, & Susanti, 2017). Sementara itu, update 

terakhir berdasarkan data Global Wetlands (dimuat pada website 

katadata.co.id) Indonesia menempati urutan kedua di dunia dengan 

luas lahan gambut mencapai 22,5 juta hektar setelah Brazil dengan 

luas 31,1 juta hektar (katadata.co.id, 2019). Fakta ini menempatkan 

Indonesia sebagai negara yang sangat diperhitungkan sekaligus 

disorot terkait tata kelola lahan gambut untuk saat ini dan masa 

depan.  

Pentingnya keberadaan lahan gambut dalam kehidupan 

manusia di berbagai belahan dunia kurang diimbangi dengan 

pemahaman masyarakat mengenai dasar terbentuknya lahan 

gambut itu sendiri. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 57 

Tahun 2016, gambut adalah material organik yang terbentuk secara 

alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna 

dengan  ketebalan 50cm atau lebih yang terakumulasi pada lahan 

rawa (Rosianty, Syachroni, & Ariansyah, 2020). Lahan gambut 

dianggap sebagai kawasan yang kurang berguna dan bernilai 

rendah sebab spesifikasi geologi serta lingkungan tanah yang 

lemah, tidak stabil, kadar air tinggi, vegetasi jarang, serta 

memberikan banyak tantangan untuk kegiatan pertanian (Siregar, 

Walida, Sitanggang, Harahap, & Triyanto, 2021). Pemahaman pada 

karakteristik terbentuknya gambut dapat menjadi wawasan dalam 

pengelolaan lahan gambut yang bijak untuk meminimalisir 

terjadinya berbagai bencana termasuk kebakaran lahan.  

Data Cifor dalam situs databoks.katadata.co.id, memberikan 

gambaran lahan gambut terluas berada di lima provinsi, dapat 

dilihat di tabel 1.1.  
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Tabel 1.1 

Lima Provinsi dengan Gambut Terluas 

No Provinsi Luas Gambut 

1 Papua 6,3 juta hektar 

2 Kalimantan Tengah 2,7 juta hektar 

3 Kalimantan Barat 1,8 juta hektar 

4 Sumatera Selatan 1,7 juta hektar 

5 Papua Barat 1,3 juta hektar 

 

Papua menjadi provinsi urutan pertama dengan total 6,3 juta 

hektar, sementara Provinsi Papua Barat menempati urutan kelima 

dengan gambut terluas mencapai 1,3 juta hektar. Tanah gambut di 

Papua menjadi rumah ragam tanaman dengan total 20.000 jenis, 

burung 602 jenis, mamalia 125 jenis, dan 223 jenis reptil serta spesies 

katak terkecil maupun katak terbesar (Sahistya & Dhanesworo, 

2021). Sementara sebaran gambut di Pulau Sumatera mencapai 

sekitar 6,4 juta hektar dengan posisi pertama gambut terluas yaitu 

Provinsi Riau total 3,8 juta hektar (m.kumparan.com, 2019). 

Meskipun kedudukan lahan gambut penting, anggapan 

masyarakat di Indonesia pada jenis tanah gambut masih 

menganggapnya sebagai tanah marginal. Bertahun-tahun, lahan-

lahan gambut di banyak daerah dibiarkan begitu saja dalam kondisi 

semak dan tidak terurus. Hal ini patut beralasan mengingat 

mayoritas merupakan lahan gambut basah sehingga butuh usaha 

sangat serius serta modal besar untuk mengolahnya.  Akan tetapi, 

seiring dengan ketersediaan lahan pertanian produktif yang 

terbatas mendorong adanya pola pengembangan pertanian yang 

mengarah pada lahan gambut (Fitria, Prijono, & Maswar, 2019). 

Selain terbatasnya ketersediaan lahan produktif, alih fungsi lahan 

gambut dalam pencermatan penulis juga didorong oleh gempuran 

pertambahan penduduk. Ada konsekuensi yang nyata dari kondisi 

ini yaitu kebutuhan permukiman meningkat dan kebutuhan sektor 

ekonomi yang juga menunjukkan peningkatan. Sejalan dengan 

kondisi itu, kita dapat melihat sebagai contoh di Riau lahan-lahan 

gambut yang selama ini tidak produktif banyak diolah menjadi 

kawasan perkebunan sawit atau ditanami HTI serta sebagian 

ditimbun dan jadi permukiman.   
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Pada konteks mencegah kerentanan terjadi kebakaran lahan 

gambut, aspek paling mendasar dan sangat penting adalah 

bagaimana mengatur pemanfaatan maupun pengelolaan lahan 

gambut yang berkelanjutan. Upaya tersebut merupakan langkah 

untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan lahan gambut bagi 

kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, sebagai aktor kunci terhadap 

penjagaan lahan gambut, petani juga memerlukan peningkatan 

wawasan terkait cara mengolah dan memanfaatkan lahan gambut 

berbasis keberlanjutan. Hal ini patut dijadikan fokus utama selain 

menyangkut aspek fisik, sebab dari sisi pengetahuan pengolahan 

gambut sustainable di tingkat petani belum sepenuhnya memahami. 

Hal ini memberikan kontribusi pada produktivitas lahan yang 

kurang memberikan manfaat ekonomi maksimal untuk petani 

sekaligus berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kebakarran 

lahan (Sidiq, Susanti, Widodo, & Sugiyanto, 2021).  

Abad 21, sektor pertanian telah mengalami ragam 

modernisasi. Teknologi hadir dalam berbagai bentuk, baik alat 

maupun buah pikiran yang ditujukan untuk mendorong 

peningkatan produktivitas petani serta menjaga eksistensi lahan 

pertanian mereka. Namun, sejalan dengan kehadiran ragam 

teknologi itu, tidak dapat dihindari bahwa petani tingkat lokal pada 

kawasan gambut masih menghadapi banyak kendala. Keterbatasan 

pengetahuan dan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet 

dan kemampuan finansial dalam memiliki perangkat teknologi 

seperti smartphone menyebabkan adopsi teknologi baik secara fisik 

maupun ide belum seutuhnya dilakukan. Padahal, pemerintah 

telah memberikan akses informasi pertanian yang memadai 

berbasis website untuk memudahkan petani lokal mengakses 

kebutuhan informasi terkait aktivitas pertanian mereka cukup 

dengan bermodal smartphone, kuota internet, dan jaringan 

memadai. Akan tetapi, pembelajaran pada pemanfaatan informasi 

berbasis website juga masih kurang. Tidak semua penyuluh 

pertanian memberikan pembelajaran mengenai hal itu, sehingga 

terdapat realitas bahwa petani gagap informasi.  

Membangun petani gambut yang berdaya, dari sisi wawasan 

dan kreativitas merupakan tanggungjawab bersama. Dengan 
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menekankan kerjasama multipihak maka sudah selayaknya semua 

unsur kelembagaan struktural maupun swasta yang 

berkepentingan terjun langsung. Pelibatan Perguruan Tinggi 

adalah satu cara untuk mempercepat transfer knowledge yang cukup 

efektif terlebih dengan berbasis pada kolaborasi. Untuk itu, 

Perguruan Tinggi melalui Tridharma-nya patut mencermati 

persoalan yang dihadapi petani gambut serta menciptakan 

alternatif solusi melalui ragam kegiatan terutama pengabdian dan 

penelitian. Melalui kegiatan berbasis pengabdian dan penelitian 

diharapkan mendukung target petani gambut sejahtera lahan 

gambut terjaga.  

Buku ini ditulis dari dasar kegiatan pengabdian masyarakat 

mengenai Cyber extension di Rimbo Panjang Kampar. Berdasarkan 

profil Rimbo Panjang yang diakses tahun 2021, Luas wilayah Desa 

Rimbo Panjang 7.967.68 Ha, lahan pertanian sekitar 9000 Ha.  Sistem 

pengelolaan dan pemanfaatan lahan pertanian termasuk lahan 

gambut dilakukan dengan sistem mandiri atau berkelompok. Ada 

delapan kelompok tani di Desa Rimbo Panjang yang berkecimpung 

mengelola lahan pertanian, disajikan pada tabel 1.2. 

 
Tabel 1.2 

Profil Kelompok Tani 

No Kelompok 
Tani 

Ketua Bendahara Sekretaris Tahun 
Pembentukan 

Jenis Tani Jumlah 
Anggota 

Rata-Rata 
Pendidikan 

1. 
Maju 

sejahtera 
Syarbaini Rohiban Mustafrin 2013 Hotikultura 13 SMP 

2. 
Maju 

Bersama 

Masduki 

Fadly 
Martin 

M. 

Huzaini 
2014 Hortikultura 13 SMP 

3 Suka Maju 
Dahlan 

Jamil 
Hendrizal Buyung. P 2015 Hortikultura 12 SD 

4 
Bani 

Adam. S 
Sugianto 

Ely 

Kumala 
M. Deni 2017 Hortikultura 12 SMP 

5 
Harapan 

Tani 
Masril Muchlis Syahrial 2002 Holtikultura 13 SMP 

6 Suka Jaya 
Yaldi 

Libra 
Amirudin Agus. B 2002 Holtikultura 12 SD 

7. 
Haraapan 

Tani II 

Heri 

Setiawan 
Abasril 

Abdul 

Wahab 
2002 Holtikultura 15 SMP 

8. 
Gambut 

Mulia 

Muslim 

S 
Nur Salim M. Alim 2016 Holtikultura 12 SMP 

Sumber: Ketua Kelompok Tani Rimbo Panjang 2021 
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Berdasarkan tabel di atas,  terdapat delapan kelompok tani 

yang membudidayakan jenis tanaman holtikultura. Kelompok tani 

tersebut memiliki pendidikan rata-rata SD dan SMP. Sedangkan 

tahun pembentukan kelompok tani tersebut bervariasi mulai dari 

tahun 2002-2017. Untuk jumlah anggota kelompok terdiri dari 

kelompok yang berjumlah 12, 13 dan 15. Dari tabel tersebut, tingkat 

pendidikan petani yang rendah membutuhkan banyak edukasi 

terutama pemanfaatan teknologi internet dalam kaitannya 

meningkatkan produktivitas usahatani. 

Atas dasar pertimbangkan bahwa peningkatan wawasan 

petani mengenai aspek teknologi internet merupakan langkah 

penting dalam mendukung keberhasilan restorasi serta 

meningkatkan ekonomi masyarakat, maka pemberdayaan dengan 

meningkatkan kapasitas petani tersebut kami kemas melalui 

konsep Cyber Extension. Tulisan ini berakar dari kegiatan yang 

dilakukan oleh Tim Pengabdian Jurusan Sosiologi FISIP Universitas 

Riau pada petani di Desa Rimbo Panjang Kampar. Hasil 

pengabdian termasuk temuan yang didapat dari lapangan 

merupakan informasi penting yang perlu dibagikan sebagai 

referensi serta pembelajaran bersama bagaimana menyelaraskan 

teknologi internet dengan kepentingan petani dan ekosistem 

gambut. 

 

A. Karakteristik dan Pemanfaatan Potensi Lahan Gambut 

Merujuk data dari BBSDLP pada tahun 2011 (Ritung, 

Nugroho, Mulyani, & Suryani, 2011) luas gambut di Indonesia 

mencapai 14.905.574 ha. Lahan gambut terluas terdapat di Pulau 

Sumatera, yaitu 6.436.649 hektar dengan luasan berimbang 

antara kedalaman dangkal (50-100 cm) sampai sangat dalam 

(>300 cm). Sebaran lahan gambut terluas di Sumatera terdapat 

di Provinsi Riau, kemudian Sumatera Selatan dan Jambi. 

Sedangkan provinsi lainnya <262.000 ha. Lahan gambut di 

Kalimantan terluas kedua setelah Sumatera, yaitu 4.778.004 ha, 

dengan kedalaman dangkal sampai sangat dalam hampir 

merata.  
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Kondisi karakteristik tanah gambut sangat ditentukan 

oleh sifat kimia dan fisik tanah gambut serta sifat biologi dan 

kondisi lingkungan pembentuknya (Lestariningsih, Handayani, 

& Salasiah, 2018). Karakteritik tanah gambut sangat beragam 

dan ditentukan oleh kandungan mineral, ketebalan, jenis 

tanaman penyusun gambut, jenis mineral pada substratum ( di 

dasar gambut) serta tingkat dekomposisi gambut (Hartatik, 

Subiksa, & Dariah, 2011). Tanah gambut dibedakan menjadi 2 

(Sihite, Marbun, & Mukhlis, 2013) berdasarkan tipologi 

lingkungan pembentukannya yaitu : (a) ombrogen, yaitu 

gambut yang terbentuk oleh adanya akumulasi air hujan 

terdapat pada lingkungan yang hanya tergantung dari air hujan, 

tidak terkena pengaruh air pasang, bentuk menyerupai suatu 

kubah (dome) dan pada umumnya memiliki ketebalan tertentu, 

dan (b) topogen, yaitu gambut yang terbentuk dan dipengaruhi 

oleh limpasan air pasang/banjir biasanya terdapat pada bagian 

pedalaman dari dataran pantai/sungai yang banyak 

mengandung mineral, sehingga relatif lebih subur, dan tidak 

terlalu tebal.  

Berdasarkan tingkat kesuburannya tanah gambut dapat 

dibedakan menjadi 3 (Harsono, 2017) yaitu : (a) gambut 

eutropik, yaitu gambut yang kaya/subur akan bahan mineral 

dan kandungan basa- basa, karena mendapat limpasan air 

pasang atau banjir, dengan kadar abu >10% (b) gambut 

oligotrofik, yaitu gambut yang miskin hara dan basa-basa, 

karena hanya bergantung dari air hujan, dan biasanya dalam 

bentuk dome, kadar abu rendah (<5%) dan (c) gambut 

mesotrofik, yaitu gambut yang agak subur (lebih baik dari 

gambut oligotrofik), dan biasanya posisinya berada di pinggiran 

atau transisi ke suatu dome gambut, kadar abu 5-10% (Driessen 

& Sudjadi, 1984). 

 

B. Nilai dan Manfaat Lahan Gambut 

Gambut mulai menjadi perhatian sejak dua dekade 

terakhir, ketika masyarakat dunia mulai menyadari bahwa 

sumberdaya alam ini memiliki fungsi yang sangat luas bukan 
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hanya berfungsi sebagai pengatur hidrologi, sarana konservasi 

keanekaragaman hayati, tempat budi daya, dan sumber energi; 

tetapi juga memiliki peran yang lebih luas lagi sebagai 

pengontrol perubahan iklim global karena kemampuannya 

dalam menyerap dan menyimpan cadangan karbon dunia 

(Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Lahan gambut 

setidaknya memiliki sifat fisika, sifat kimia, sifat biologi, sifat 

hidrotopografi, dan jenis sendimen di bawah gambut termasuk 

topografi dan hidrografi, air tanah, genangan atau banjir, tutupan 

atau pemanfaatan lahan, flora dan fauna yang dilindungi, daya 

hantar hidrolik, kualitas air, ketebalan, kematangan dan 

kerapatan lindak, seberapa parah kesurakan lahan gambut, 

karakteristik substratum di bawah lapisan gambut  serta 

karakteristik tanah dan kedalaman pirit (Sudrajat & Subekti, 

2019). 

 Disebutkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN 

/PKL.0/2/2017 tentang penetapan Peta Kesatuan Hidrologis 

Gambut Nasional, Indonesia setidaknya memiliki ekosistem 

gambut seluas 24.667.804 hektar terdiri dari 865 Kesatuan 

Hidrologis Gambut (KHG) tersebar di 19 provinsi meliputi 

Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Posisi 

gambut di Indonesia memiliki peran yang strategis sekaligus 

sangat penting terkait penjagaan iklim dunia sebab menyimpan 

karbon 46 Giga ton ekuivalen atau sebesar 8-14% karbon dari 

keseluruhan gambut dunia (Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, 2020). 

Pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 

junto Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut memberikan 

amanah gambut memiliki fungsi lindung dan budidaya yang 

ditujukan memberikan arahan penyusunan rencana 

perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut meliputi 

pencadangan, perlindungan, pemanfaatan, penanggulangan, 

pemulihan dan pemeliharaan. Sementara pada fungsi budidaya 

dapat dimanfaatkan untuk keseluruhan kegiatan asalkan 
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menjaga fungsi hidrologi gambut sesuai ketentuan. Pada 

prinsipnya lahan gambut boleh dimanfaatkan untuk kegiatan 

produktif sepanjang tidak memberikan ancaman, kerugian, 

maupun kerusakan pada ekositem gambut. Sejalan dengan 

prasyarat pokok ini, lahan gambut di berbagai daerah telah 

difungsikan sebagai sarana budidaya dan pertanian terutama 

holtikultura. Untuk jenis tanaman yang dapat ditanam di lahan 

gambut cukup terbatas sebab menghadapi faktor-faktor dari 

drainase, daya dukung tanaman, tingkat kematangan, ketebalan, 

dan kandungan asam organik yang sangat tinggi sehingga lebih 

cocok jika lahan gambut digunakan untuk tanaman holtikultura 

sayur serta buah maupun tanaman tahunan (Ritung & 

Sukarman, 2016). 

Masyarakat dengan ragam praktik pengelolaan serta 

pemanfaatan gambut memiliki peran daalm menjaga eksistensi 

lahan gambut itu sendiri. Di sisi lain, sekelompok pemodal yang 

melakukan aktivitas industri pada lahan gambut juga tidak 

terlepas dari keharusan untuk memelihara fungsi gambut sesuai 

aturan dan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Nilai manfaat 

yang beragam untuk mencegah sekaligus mengatasi persoalan 

perubahan iklim perlu digarisbawahi oleh seluruh komponen 

dengan meningkatkan kesadaran serta aktif berkontribusi pada 

aspek menjaga dari kemungkinan tindakan merusak atau 

mengganggu keseimbangan fungsi lahan gambut.  

Peningkatan aktivitas di lahan gambut baik pertanian 

maupun permukiman yang tidak diimbangi dengan upaya 

menjaga gambut merupakan suatu ancaman pada kemungkinan 

hilangnya fungsi gambut. Gejala-gejala pada hilangnya fungsi 

gambut sebenarnya sudah semakin tampak pada kurun waktu 5 

tahun belakangan. Musim kemarau yang tidak menentu dengan 

semakin beresikonya lahan gambut untuk terbakar 

mengisyaratkan ada sistem yang tidak beres dalam pemanfaatan 

dan pengelolaan lahan gambut baik oleh perorangan maupun 

korporasi. Untuk mendukung terpenuhinya fungsi gambut 

maka manajemen pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut 

merupakan bagian penting. Praktik terhadap cara-cara yang 



9 
 

sustainable diperlukan serta harus dilakukan oleh seluruh 

komponen masyarakat dan/atau perusahaan sebagai aktor 

kunci di tingkat lokal. Sementara di level pemangku 

kepentingan, praktik tersebut perlu didukung dengan kebijakan 

dan aturan yang bersifat mengikat, memihak pada kelestarian 

gambut serta kepentingan masyarakat yang berkelanjutan 

terutama segi ekonomi.  

 

C. Kebijakan dan Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut 

Lahan gambut memiliki potensi yang sangat banyak jika 

dikelola dengan baik, lahan gambut dapat dimanfaatkan 

menjadi kawasan konservasi ekologi, cadangan sumber energi 

batu bara, wisata geo-ekologi dan usaha pertanian. Usaha 

pertanian yang banyak memanfaatkan lahan gambut salah 

satunya ialah industri pertanian kelapa sawit. Hal ini disebabkan 

oleh tingginya permintaan pasar nasional maupun global pada 

industri ini yang mengakibatkan masifnya ekspansi lahan untuk 

meningkatkan produksi hasil perkebunan. 

Ekspansi perkebunan kelapa sawit dalam kurun waktu 

sepuluh tahun terakhir telah masuk ke lahan suboptimal, yaitu 

lahan gambut sekitar 1,54 juta hektar, masyarakat tetap memilih 

melakukan ekspansi di lahan gambut walaupun mempunyai 

tingkat pengelolaan yang cukup sulit. Pilihan ini diambil karena 

ketersediaan lahan tanah mineral semakin terbatas. Pemerintah 

melalui Kementerian Pertanian mulai mengatur regulasi terkait 

pengelolaan lahan gambut untuk perkebunan yang sesuai 

dengan kaidah keberlanjutan, Kementerian Pertanian Republik 

Indonesia telah mengeluarkan Pedoman Pemanfaatan Lahan 

Gambut melalui Permentan No. 14 Tahun 2009.  

Permentan No. 14 Tahun 2009 diterbitkan berkenaan 

dengan masifnya usaha budidaya kelapa sawit di lahan gambut 

sehingga mendorong pemerintah untuk menerbitkan Permentan 

No. 14 Tahun 2009 atas dasar kebutuhan yang mendesak, hal ini 

dilakukan untuk memberikan arahan dan pedoman untuk 

pemanfaatan lahan gambut. Pedoman pemanfaatan lahan 

gambut untuk tanaman yang mempunyai nilai strategis tersebut 
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disusun dengan memperhatikan beberapa kebijakan yang 

memayunginya, terutama: UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 7 

Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU 

No. 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 

1999; PP No. 150 Tahun 2000; PP No. 4 Tahun 2001; PP No. 38 

Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; dan Keputusan Presiden 

(Keppres) No. 32 Tahun 1999. Permentan No. 14 Tahun 2009 

merupakan pedoman yang bersifat operasional khusus untuk 

mengatur pelaksanaan usaha budidaya kelapa sawit pada lahan 

gambut. Permentan No. 14 Tahun 2009 memuat kriteria yang 

dipakai oleh Kementerian Pertanian untuk penggunaan lahan 

gambut dalam budidaya kelapa sawit dengan persyaratan 

sebagai berikut: 

1. Lahan gambut harus berada dalam kawasan budidaya, dapat 

berasal dari kawasan hutan yang telah dilepas dan/atau areal 

penggunaan lain (APL) untuk usaha budidaya kelapa sawit. 

2. Mempunyai ketebalan bahan gambut kurang dari 3 m yang 

berada dalam satu hamparan dengan proporsi lebih dari 70% 

dari luas areal yang diusahakan.  

3. Lapisan di bawah endapan gambut (substratum) bukan tanah 

sulfat masam dan pasir kuarsa murni (tidak tercampur 

dengan bahan klei).  

4. Tingkat kematangan bahan gambut yang dapat 

dikembangkan adalah hemik (sedang) dan saprik (matang); 

tingkat kematangan fibrik tidak boleh dikembangkan. 

5. Tingkat kesuburan tanah harus berada dalam kategori 

eutropik yaitu memiliki kandungan unsur hara makro dan 

mikro yang cukup.  

 

Terakhir, kebijakan terbaru yaitu berupa Inpres Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan 

Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan 

Gambut menginstruksikan untuk melanjutkan penundaan 

pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang 

berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi 

(hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan 
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produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain 

sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin 

Baru.  

Dalam Inpres tersebut juga menginstruksikan beberapa 

lembaga yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

Menteri Dalam Negeri; .Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sekretaris Kabinet; 

Kepala Badan Informasi Geospasial; Para Gubernur; dan Para 

Bupati/Walikota untuk bersinergi dalam merevisi peta indikatif 

dan meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan kritis dengan 

memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut 

yang baik, antara lain melalui restorasi ekosistem. Selanjutnya 

melakukan upaya pengurangan emisi dan hutan dan lahan 

gambut melalui perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha yang 

diusulkan pada hutan dan lahan gambut yang ditetapkan pada 

Peta Indikatif Penundaan Izin Barn melalui izin lingkungan. 

Tabel 1.3 kompilasi kebijakan dan aturan hukum 

mengenai pemanfaatan lahan gambut yang masih berlaku 

hingga saat ini. 

 
Tabel 1.3 

Produk Hukum dalam Pemanfaatan lahan Gambut di Indonesia  

No Produk Hukum No dan Tahun Terbit Keterangan 

1 Ketetapan MPR 
TAP MPR Nomor : 

IX/MPR/2001 

Pembaruan Agraria Dan 

Pengelolaan Sumber Daya 

Alam 

2 Peraturan Presiden 

Peraturan Presiden No. 1 

Tahun 2016 
Badan Restorasi Gambut 

Peraturan Presiden 

No.120 Tahun 2020 

Badan Restorasi Gambut 

dan Mangrove 

3 Undang-Undang 

Undang-Undang No. 5 

Tahun 1960 

Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria 

Undang-Undang No. 5 

Tahun 1990 

Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya 

Undang-Undang No. 6 

Tahun 1994 

Pengesahan United 

Nations Framework 

Convention nn Climate 

Change (Konvensi 

Kerangka Kerja 
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Perserikatan Bangsa-

Bangsa Mengenai 

Perubahan Iklim) 

Undang-Undang No. 41 

Tahun 1999 
Kehutanan 

Undang-Undang No. 17 

Tahun 2004 

Pengesahan Kyoto Protocol 

To The United Nations 

Framework Convention On 

Climate Change (Protokol 

Kyoto Atas Konvensi 

Kerangka Kerja 

Perserikatan Bangsa-

Bangsa Tentang Perubahan 

Iklim) 

Undang-Undang No. 26 

Tahun 2007 
Penataan Ruang 

Undang-Undang No. 32 

Tahun 2009 

Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

Undang-Undang No. 41 

Tahun 2009 

Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

Undang-Undang No. 37 

Tahun 2014 
Konservasi Tanah Dan Air 

Undang-Undang No. 39 

Tahun 2014 
Perkebunan 

4 
Peraturan 

Pemerintah 

Peraturan Pemerintah 

No. 40 Tahun 1996 

Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan Dan Hak 

Pakai Atas Tanah 

Peraturan Pemerintah 

No. 150 Tahun 2000 

Pengendalian Kerusakan 

Tanah Untuk Produksi 

Biomassa 

Peraturan Pemerintah 

No. 71 Tahun 2014 

Perlindungan Dan 

Pengelolaan Ekosistem 

Gambut 

Peraturan Pemerintah 

No. 57 Tahun 2016 

Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Dan 

Pengelolaan Ekosistem 

Gambut 

5 Keputusan Presiden 

Keputusan Presiden 

Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 1990 

Pengelolaan Kawasan 

Lindung 
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6 Instruksi Presiden 

Instruksi Presiden 

Nomor 8 Tahun 2015 

Penundaan Pemberian Izin 

Baru Dan Penyempurnaan 

Tata Kelola Hutan Alam 

Primer Dan Lahan Gambut 

Instruksi Presiden 

Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2015 

Peningkatan Pengendalian 

Kebakaran Hutan Dan 

Lahan 

6 

Peraturan 

Menteri/Kepala 

Lembaga 

Peraturan Kepala Badan 

Restorasi Gambut 

Nomor: P.1/BRG-

KB/2017 

Petunjuk Teknis 

Penyaluran Bantuan 

Pemerintah Kepada 

Pemerintahan Daerah Atau 

Masyarakat Lingkup 

Badan Restorasi Gambut 

Peraturan Menteri 

kehutanan Nomor: 

P.3/Menhut-II/2008 

Deliniasi Areal Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Pada Hutan 

Tanaman Industri Dalam 

Hutan Tanaman 

Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Dan 

Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor : P. 

12/Menlhk-II/2015 

Pembangunan Hutan 

Tanaman Industri 

Permentan No. 14 Tahun 

2009  

Pedoman Pemanfaatan 

Lahan Gambut 

7 Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah 

Provinsi Jambi Nomor 2 

Tahun 2016 

Pencegahan dan 

Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Lahan 

Peraturan Daerah 

Provinsi Jambi Nomor 6 

Tahun 2017 

Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

8 Peraturan Gubernur 

Peraturan Gubernur 

Sumatera Selatan Nomor 

1 Tahun 2018 

Kumpulan Peraturan 

Gubernur Sumatera Selatan 

Turunan dari Perda No. 1 

Tahun 2018 tentang 

Perlindungan dan 

Pengelolaan Ekosistem 

Gambut (PPEG) 

Peraturan Gubernur 

Kalimantan Tengah 

Nomor 36 Tahun 2012 

Rencana Aksi Daerah 

Penurunan Emisi Gas 

Rumah Kaca (Rad ² Grk) 

Peraturan Gubernur 

Jambi Nomor 36 Tahun 

2012 

Rencana Aksi Daerah 

Penurunan Emisi Gas 

Rumah Kaca (RAD-GRK) 

Provinsi Jambi 
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Peraturan Gubernur 

Jambi Nomor 31 Tahun 

2016 

Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 2 tahun 

2016 Tentang Pencegahan 

Dan Pengendalian 

Kebakaran Hutan dan 

Lahan 

10 Peraturan Desa 

Peraturan Desa Murun 

Panggang Nomor 5 

tahun 2019 

Pencegahan Kebakaran 

Hutan dan Lahan Gambut. 

Peraturan Desa Tuhuran 

Nomor 5 tahun 2019 

Pencegahan Kebakaran 

Hutan dan Lahan Gambut 

di Desa Tuhuran 

Peraturan Desa Pulantani 

Nomor 4 Tahun 2019 

Pencegahan Kebakaran 

Hutan dan Lahan Gambut. 

Peraturan Desa Sungai 

Namang Nomor 6 Tahun 

2019 

Pencegahan Kebakaran 

Hutan dan Lahan Gambut 

Peraturan Desa Dabong 

Nomor 6 Tahun 2018 

Pelaksanaan Restorasi 

Gambut 

Peraturan Desa 

Mengkalang Jambu 

Nomor 07 Tahun 2019 

Pengelolaan dan 

Perlindungan Ekosistem 

Gambut Desa Mengkalang 

Jambu Kecamatan Kubu 

Kabupaten Kubu Raya 

Peraturan Desa Olak 

Olak Kubu Nomor 1 

Tahun 2018 

Pelaksanaan Restorasi 

Gambut di Desa Olak Olak 

Kubu Kecamatan Kubu 

Kabupaten Kubu Raya 

Sumber : data diolah penulis dari berbagai sumber  
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BAB II 

RESTORASI GAMBUT BERBASIS PEMBERDAYAAN 

 

A. Pemberdayaan dalam Perspektif Teoretis 

Pemberdayaan merujuk pada sebuah pengertian 

mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung 

masyarakat berkembang dan bergerak dari suatu keadaan yang 

sulit terutama menyangkut ekonomi. Pemberdayaan 

merupakan suatu upaya untuk menungkatkan kemampuan dan 

potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka 

dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya 

secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri 

secara mandiri (Fauziah, 2009). Proses pemberdayaan 

merupakan sebuah langkah tahap demi tahapan yang panjang 

dengan berusaha untuk bergerak secara dinamis mengikuti 

dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

Pemberdayaan membutuhkan kerjasama seluruh pihak dan 

harus dilakukan bertahap karena esensinya adalah 

menginginkan masyarakat untuk mengadopsi suatu konsep 

maupun teknologi terapan dalam kehidupan sehari-hari 

mereka. Pada prosesnya yang dilakukan adalah membangun 

kemampuan masyarakat, dengan memberikan dorongan, 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang mereka miliki 

serta berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi 

sebuah tindakan yang nyata melalui berbagai strategi dan 

pendekatan (Zubaedy, 2013). 

1. Tujuan Pemberdayaan Petani 

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya bertujuan 

dalam memberikan penguatan serta membuka akses bagi 

kelompok yang tidak berdaya dan memiliki akses terbatas 

pada beberapa aspek seperti politik, sosial, dan ekonomi. 

Tren pemanfaatan lahan gambut di Indonesia terus 

meningkat, data menunjukan bahwa pertumbuhan 

pemanfaatan lahan gambut pada tahun 2030 diprediksi akan 

menjadi 60 %.  Saat ini di Indonesia terdapat 80 % lahan 

gambut budidaya dan 20% lahan gambut hutan lindung atau 
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hutan konservasi. Pemanfaatan lahan sendiri dilindungi oleh 

peraturan pemerintah. Lahan gambut memiliki sejumlah 

potensi sehingga pemanfaatannya sangat disarankan oleh 

beberapa penelitian yang ada. Lahan gambut dapat 

dimanfaatkan menjadi lahan pembibitan karet dan juga 

untuk lokasi pertanian (Masganti, 2013). 

Pemanfaatan lahan gambut yang lebih masif untuk 

memasok bahan pangan dipengaruhi oleh (1) laju alih fungsi 

lahan pertanian, (2) pertambahan jumlah penduduk, dan (3) 

keinginan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan 

dunia. Kondisi ini mengharuskan adanya usaha untuk 

meningkatkan kapasitas produksi pangan lahan gambut 

melalui pemanfaatan lahan dan penerapan teknologi. 

Beberapa pertimbangan pengembangan lahan gambut 

sebagai pemasok bahan pangan pada masa mendatang, yaitu 

(1) produktivitas masih rendah, (2) lahan potensial masih 

luas, (3) indeks pertanaman (IP) masih rendah, (4) lahan 

terdegradasi yang potensial masih luas, (5) pola produksi 

bahan pangan di lahan gambut bersifat komplementer 

dengan pola produksi bahan pangan di Pulau Jawa, dan (6) 

kompetisi pemanfaatan lahan untuk tujuan nonpertanian 

relatif rendah . Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

peningkatan produksi padi adalah dengan memberdayakan 

petani secara berkelanjutan guna meningkatkan efisiensi 

usaha dan pendapatan usaha tani. Terdapat dua subyek 

pemberdayaan berjenjang yang dapat dilaksanakan secara 

paralel, yaitu pemberdayaan petani, poktan, dan korporasi 

usaha tani. Tujuan dari pemberdayaan ini untuk (a) 

meningkatkan kemampuan berusaha tani secara efisien, di 

antaranya melalui peningkatan akses atas teknologi, sarana 

produksi, prasarana produksi (air, alsintan) dan permodalan 

serta peningkatan efisiensi dalam pemanfaatannya; dan (b) 

meningkatkan kemampuan petani dan poktan untuk 

mengadopsi teknologi unggul secara individu dan dalam 

kelompok (Suryana, Ariani, Agustian, & Tarigan, 2017) 
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Pembangunan perdesaan dan pertanian perlu 

mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku utama 

karena merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi di 

wilayahnya, potensi maupun permasalahan yang dihadapi. 

Inti kegiatan pemberdayaan adalah membina petani agar 

dapat mengidentifikasi sendiri masalah yang dihadapi dan 

menggali potensi yang dimiliki untuk peningkatan 

kesejahteraan. Perencanaan secara top down dipandang 

kurang efektif karena akhirnya menyebabkan 

ketidakberhasilan dan terbengkalainya sebagian besar 

program. Pembangunan masyarakat diperlukan 

perencanaan secara partisipatif. Biasanya, masyarakat 

memegang kendali penuh terhadap kegiatan-kegiatan 

swadaya. Kegiatan yang direncanakan, dibiayai, dan 

dilaksanakan oleh masyarakat justru jarang terbengkalai 

(Zuliyah, 2010) 

Limin (2006) berpendapat bahwa pembukaan hutan 

rawa gambut untuk pertanian sering menimbulkan masalah 

lingkungan dan menyulitkan kehidupan masyarakat 

disekitarnya. Oleh karenanya diperlukan informasi yang 

tepat kepada masyarakat agar wawasan dan pengetahuan 

tentang komoditas apa saja yang dapat diusahakan untuk 

mengoptimalkan kegiatan bertani di lahan gambut. Pada 

kondisi inilah fungsi kelembagaan ikut berperan. 

Kelembagaan petani memiliki peran dalam pemecahan 

masalah usaha tani, penyebarluasan informasi dan teknologi, 

wadah kerja sama sesama anggota, dan tempat kerja sama 

kelompok dengan pihak lain (Firmansyah, Yulianti, & Alif, 

2017). Inovasi kelembagaan yang penting di lahan gambut 

seperti kelembagaan organisasi petani dan penguatan 

kelompok tani, kelembagaan penyedia sarana produksi, 

kelembagaan penyuluhan dan pendampingan, serta 

kelembagaan pemasaran (Arsyad, Saidi, & Enrizal, 2014). 

Merujuk hal tersebut, maka mereka dalam kelompok 

dengan akses yang terbatas itu, masuk dalam sasaran atau 

target pemberdayaan. Tujuan secara praktis pada 
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pelaksanaan program pemberdayaan dapat disimak pada 

ulasan sebagai berikut (Mardikanto, 2014): 

a. Perbaikan Kelembagaan (Better Institution) 

Program yang terinci dalam kegiatan 

pemberdayaan ditujukan untuk mengurai masalah yang 

ada pada kelompok sasaran. Masyarakat hidup dalam 

sistem kelembagaan, diatur oleh seseorang dengan 

otoritas tertentu dengan berbagai sebutat, sebagai contoh 

ketua adat atau kepala suku. Dalam kepemipinannya 

itulah disebut sebagai kelembagaan, sehingga dalam 

praktiknya kelembagaan ini (yang bersifat formal 

maupun tidak) harus diberi penguatan serta perbaikan 

untuk menciptakan kelembagaan yang benar-benar 

mampu menjawab persoalan kelompok masyarakat. 

 

b. Perbaikan Usaha (Better Business) 

Penguatan yang diberikan bagi sasaran 

pemberdayaan mendorong masyarakat untuk mampu 

berdaya dengan usaha-usaha yang mereka kerjakan 

sendiri bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga. 

Melalui beragam program itu, unit usaha yang 

sebelumnya tidak berdaya atau kurang mendatangkan 

manfaat bagi pelakunya dapat terolah dengan lebih baik.  

 

c. Perbaikan Pendapatan (Better Income) 

Goals dari sebuah program adalah ketika sasaran 

mampu mengelola secara mandiri dan berkontribusi 

dalam peningkatan pendapatan mereka. Perbaikan 

pendapatan yang meningkat ini kemudian dinilai sebagai 

salah satu keberhasilan dan tujuan program 

pemberdayaan.  

 

d. Perbaikan Lingkungan (Better Environment) 

Adanya pendapatan yang meningkat, maka 

sasaran pengabdian diharapkan mampu memperbaiki 

lingkungan sosial maupun fisik diakibatkan kerusakan 
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mereka sendiri akibat keadaan tertentu misalnya 

kemiskinan.  

 

e. Perbaikan Penghidupan (Better Living) 

Pendapatan dan keadaan lingkungan sosial yang 

membaik diharapkan memberikan kontribusi bagi 

kualitas kehidupan yang jauh lebih baik. Setiap keluarga 

hakekatnya memerlukan kualitas penghidupan yang 

lebih baik tetapi itu semua terkendala oleh adanya 

ketidakberdayaan. Maka, solusi pokok adalah 

memperkuat kelima item sebelumnya untuk menunjang 

kehidupan masyarakat ideal dan jauh lebih baik.  

 

f. Perbaikan Masyarakat (Better Community) 

Kehidupan sosial yang jauh lebih baik, didukung 

oleh situasi dan kondisi lingkungan yang baik pula 

diharapkan akan berkontribusi bagi corak kehidupan 

masyarakat yang lebih rapi, lebih baik, serta lebih indah.  

 

Merujuk pada keseluruhan tujuan pemberdayaan di 

atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan 

pemberdayaan secara khusus bertujuan memperbaiki aspek-

aspek yang masih lemah dalam masyarakat. Sejalan dengan 

hal tersebut, tujuan pemberdayaan akan tercapai jika 

komponen masyarakat yang menjadi objek sasaran 

berpartisipasi dan bekerja sama untuk melaksanakan 

program pemberdayaan (Sidiq, Pemberdayaan Berbasis 

Modal Sosial, 2019). 

 

2. Strategi Pemberdayaan Petani 

Program pemberdayaan tidak hanya sekedar program 

terapan yang ingin dilakukan atau diadopsi oleh masyarakat. 

Yang dilihat dari proses prmberdayaan tersebut dan menjadi 

bagian paling vital adalah mengenai strategi 

pemberdayaannya. Proses pemberdayaan masyarakat kerap 

kali dilakukan melalui pendekatan kelompok dimana ada 
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saling membagi informasi mengenai pengalaman-

pengalaman tertentu. pelaksanaannya melalui tahapan-

tahapan yang disusun secara sistematis dan merupakan 

proses kegiatan yang diulang terus-menerus. 

Adapun strategi pemberdayaan terdiri dari dua 

macam, yaitu: 

a. Pemberdayaan sebagai sebuah proses 

Adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat 

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 

masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami 

kemiskinan. 

 

b. Pemberdayaan sebagai sebuah tujuan 

Merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin 

dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat 

yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diir, 

kemampuan menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan 

mandiri dalam melaksanakan tugas yang dimiliki 

(Prijono, 2001). 

 

Menurut ahli, ada tiga dasar dalam menyusun 

kegiatan untuk mengembangkan masyarakat, yaitu: 

a. Strategi empiris rasional, didasari pada asumsi bahwa  

manusia adalah kebodohan dan tahayul. Manusia akan 

mengikuti kepentingan dirinya yang secara rasional akan 

menerima perubahan jika itu dapat diterima dan 

dibenarkan secara rasional. 

b. Strategi non reducatif, didasarkan pada asumsi bahwa 

pola tindakan dan perilaku masyarakat didukung oleh 

norma sosial dan budaya serta komitmen individu dan 

sikap terhadap norma-norma. 

c. Strategi kekuatan paksaan, didasarkan pada asumsi 

bahwa manusia mengikuti keinginan dari pihak lain yang 
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dipandang memiliki kekuasaan yang lebih besar 

pemenuhan kebutuhannya berada pada pihak tersebut. 

masyarakat memiliki tingkat intelektual rendah dan 

situasi masyarakat yang anomi menurut peran yang lebih 

besar dari pengusaha untuk melakukan inisiatif dan 

pengaturan (Zamakhsari, 1993). 

 

3. Tahapan Pemberdayaan 

Pelaksanaan program pemberdayaan memiliki 

rangkaian tahapan yang dilakukan dengan pelibatan 

langsung pada sasaran pemberdayaan agar menghasilkan 

manfaat sesuai tujuan. Berikut ini merupakan tahapan 

pemberdayaan yang biasa dilakukan oleh pihak tertentu atau 

perseorangan: 

a. Cara motivasi, pelatihan dan pembinaan serta evaluasi 

Motivasi merupakan proses pada tahap awal 

dengan cara membuat rancangan kerja yang 

memungkinkan seseorang bersedia melakukan tindkaan 

ke arah yang ditentukan. Dapat dimaknai sebagai proses 

pemberian sugesti kepada seseorang atau sekelompok 

orang untuk mengikuti serta pada akhirnya menghasilkan 

suatu tindakan nyata yang diharapkan terjadi. Setelah 

melakukan motivasi, selanjutnya yang perlu untuk 

dilakukan adalah memberikan pelatihan dan pembinaan 

yang terlebih dahulu telah disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat serta kemauan mayoritas mereka. Secara 

umum program latihan memiliki tiga aktivitas, yaitu: 

1) Penilaian kebutuhan pelatihan yang tujuannya adalah 

mengumpulkan informasi untuk menentukan 

dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan. 

2) Pengembangan program pelatihan yang tujuannya 

untuk merancang lingkungan pelatihan dan metode-

metode pelatihan yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan pelatihan. 

3) Evalausi program yang tujuannya untuk menguji dan 

menilai apakah program pelatihan yang telah dijalani 
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efektif dan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan 

(Sulistiani, 2004). 

 

Evaluasi dilakukan dengan melihat kepada 

permulaan proses perencanaan untuk menentukan 

apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Evaluasi 

menjadikan perencanaan sebagai suatu proses yang 

berkesinambungan dan dapat dilaksanakan jika rencana 

sudah selesai dilaksanakan, tetapi perencanaan yang baik 

harus menggambarkan proses evaluasi yang akan 

dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dengan 

mengedepankan prinsip pemberdayaan sebagai berikut: 

1) Kesetaraan 

Hal pertama yang harus dilakukan yakni 

menjunjung tinggi kesetaraan atau kedudukan antara 

masyarakat dengan lembaga yang melakukan 

program pemberdayaan atau antara laki-laki dan 

perempuan menyangkut peran mereka dalam 

pemberdayaan tersebut. 

 

2) Partisipasi 

Program pemberdayaan yang dapat 

menstimulasi kemandirian masyarakat adalah yang 

bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, 

diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Sehingga 

pembinaan dan peningkatan partisipasi menjadi suatu 

usaha yang perlu untuk dilakukan pada masyarakat di 

kawasan pendampingan. 

 

3) Keswadayaan dan kemandirian 

Konsep ini memandang orang miskin sebagai 

objek yang memiliki ketidakmampuan melainkan 

yang memiliki sedikit kemampuan. Terutama untuk 

menabung, pengetahuan yang mendalam mengenai 

kendala usaha-usahanya, mengetahui kondisi 

lingkungan, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta 
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memiliki norma bermasyarakat yang sudah lama 

dipatuhi. 

 

4) Berkelanjutan 

Proses pemberdayaan menjelaskan bahwa 

mengandung dua kecenderungann yaitu menekankan 

pada pola pemberdian atau mengalihkan sebagian 

kekuatan, kekuasaan, atau kemampuan kepada 

masyarakat agar lebih berdaya dan menekankan pada 

proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi 

individu agar memiliki kemampuan keberdayaan 

untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya 

(Vidyandik, 1996). 

 
4. Pendekatan dalam Tahapan Pemberdayaan 

Hakekatnya pemberdayaan bersifat berkelanjutan, 

bukan hanya berfokus saat ini. Untuk itu, tahapan yang 

direncanakan tentu memerlukan metode pendekatan agar 

dapat berjalan dengan baik. Pada uraian berikut dapat 

disimak beberapa pendekatan yang dapat dilaksanakan 

sebagai bagian melaksanakan program pemberdayaan.  

a. The Welfare Approach 

Jenis pendekatan ini menjurus pada pendekatan ke 

individu (manusia) untuk memperkuat posisi masyarakat 

lepas landas dari kemiskinan dengan bertumpu pada 

centrum of power yang dilatarbelakangi potensi-potensi 

lokal. 

 

b. The Development Approach 

Pendekatan ini berorientasi pada pengembangan 

proyek sebuah pembangunan untuk meningkatkan 

kemandirian, kemampuan dan penguatan posisi 

masyarakat.  
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c. The Empowerment Approach 

Jenis pendekatan ini melihat kemiskinan yang 

dialami oleh sasaran sebagai suatu akibat dari proses 

politik yang berusaha menciptakan alternatif solusi 

mengatasi berbagai masalah dengan lebih dekat pada 

kebijakan atau perpolitikan (Wahab, 2002). 

 

Pada level teoritik, dikenal istilah pendekatan 5P 

dalam merealisasikan pemberdayaan masyarakat (Sanjaya 

Putra, Wisadirana, & Mochtar, 2016). Penjabaran mengenai 

pendekatan 5P dapat disimak pada bagian berikut: 

a. Pemungkinan 

Program pemberdayaan harus menjawab dan 

mengatasi berbagai persoalan yang dialami oleh sasaran. 

Dengan pemanfaatan potensi kearifan lokal yang ada 

diharapkan realisasinya dapat terlaksana dengan baik. 

Titik ini yang dimaksudkan adalah menciptakan kondisi 

atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat 

dapat berkembang secara optimal.  

 

b. Penguatan 

Masyarakat yang tidak berdaya cenderung 

memiliki kemampuan serta pengetahuan yang relative 

rendah dalam berbagai hal. Untuk itu, pemberdayaan 

harus menciptakan situasi dan kondisi sebaliknya, terjadi 

peningkatan pengetahuan dan pemahaman pada sasaran 

untuk menciptakan kemandirian.  

 

c. Perlindungan 

Bahasa penindasan tidak hanya ada di level teoritik, 

pada praktiknya bahasa ini kemudian benar-benar terjadi. 

Eksploitasi pada kelompok rentan dan lemah terjadi oleh 

berbagai pihak dengan kekuatan sumber daya yang jauh 

lebih baik. Merespons hal ini pemberdayaan hendaknya 

memberi perlindungan maksimal bagi kelompok tersebut 

sebagai bentuk dukungan kesetaraan dalam masyarakat.  
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d. Penyokongan 

Sejalan dengan pelaksanaan pemberdayaan, 

dukungan, pelatihan dan bimbingan sangat diperlukan 

sebagai daya dukung bagi masyarakat menuju 

kemandirian. Penyokongan ini juga dimaksudkan agar 

masyarakat sasaran dapat memanfaatkan berbagai 

peluang terutama ekonomi untuk menunjang perbaikan 

kualitas kehidupan mereka.  

 

e. Pemeliharaan 

Memelihara pola-pola dalam masyarakat memberi 

dukungan pada situasi aman, nyaman serta tenteram. 

Poin ini memiliki maksud agar keseimbangan dalam 

masyarakat terjaga serta meminimalisir konflik antar 

sesama sekaligus menghindari kekerasan (Suharto, 2009). 

 

5. Pendekatan Sosiologis Pemberdayaan Masyarakat Petani 

Secara sederhana pendekatan sosiologi dapat 

dipahami sebagai suatu proses, tindakan, dan cara 

memahami fenomena sosial tentang sesuatu hal dengan 

menggunakan logika atau teori sosiologi. Sejumlah pakar 

mengemukakan beragam definisi tentang sosiologi 

sebagaimana disebutkan oleh Soekanto (2003) sosiologi 

adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-

proses sosial, termasuk perubahan sosial. Sosiologi 

merupakan suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang 

kategoris, murni, abstrak, berusaha memberi pengertian-

pengertian umum, rasional dan empiris, serta bersifat umum. 

Objek sosiologi adalah masyarakat yang dipandang dari 

sudut hubungan antarmanusia dan proses yang timbul dari 

hubungan tersebut di dalam masyarakat. Isu pemberdayaan    

masyarakat    sangat    relevan bagi studi sosiologi, namun 

cakupannya amat luas dan kompleks. Diskusi pemberdayaan 

masyarakat  dalam  studi  sosiologi  selama  ini  hanya  

merentangkan  definitif  pemberdayaan masyarakat      dan      

menunjukkan      elemen-elemen   didalamnya,   tetapi   belum   
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banyak   menjelaskan bagaimana rancangan aplikasinya 

untuk  kegiatan  penelitian  lapangan  maupun  kepustakaan 

(Usman, 2015). 

 

B. Inovasi Pertanian dan Pemberdayaan Petani Lahan Gambut 

Terdapat tiga unsur yang menjadi concern dalam 

keberhasilan restorasi lahan gambut yaitu pembasahan, 

penanaman kembali, dan peningkatan ekonomi masyarakat. 

Aspek fisik dan sosial ekonomi merupakan dua sisi yang saling 

terkait sehingga berbagai program restorasi dilaksanakan 

dengan memperhatikan kedua hal tersebut. Dorongan 

peningkatan kreativitas dan pelatihan mengembangkan inovasi 

bagi dunia pertanian di lahan gambut merupakan satu dari 

bagian penguatan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dipahami 

bahwa sebagian dari masyarakat itu merupakan petani yang 

bergelut pada tata kelola lahan gambut bagi rumah tangga 

mereka. Untuk itu, bagian ini merupakan ulasan penerapan 

inovasi pertanian berdasarkan karakteristik air tanah, landscape 

tanah dan tataguna lahan. Silvikultur berasal dari dua kata, 

yakni silvi yang berarti hutan dan culture yang berarti budidaya. 

Secara harfiah, silvikultur dapat diartikan sebagai suatu teknik 

dalam membudidayakan tanaman kehutanan. Sedangkan 

teknik silvikultur jenis mengandung pengertian tentang cara 

atau teknik membudidayakan suatu jenis tumbuhan tertentu 

dari tahap awal (misalnya perencanaan, penyiapan bibit dan 

lain-lain) hingga tahap akhir (misalnya pemeliharaan bibit 

setelah ditanam, pemberantasan hama dan lain-lain) (Wiyono, et 

al., 2018). 

Setiap jenis tumbuhan hutan memiliki sifat dan 

karakteristik yang berbeda- beda sesuai dengan faktor genetik 

dan lingkungannya. Perbedaan karakteristik tersebut misalnya 

kemudahan untuk dijadikan stek dan umur bibit untuk siap 

tanam. Beberapa jenis tumbuhan sangat mudah untuk dijadikan 

stek, sebaliknya ada beberapa jenis yang lain yang sulit untuk 

dijadikan stek. Dalam hal kesiapan tanam, ada beberapa jenis 

tumbuhan yang telah siap tanam pada umur kurang dari 7 
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bulan, tetapi ada jenis lain yang baru siap tanam setelah umur 

lebih dari 1 tahun. Dengan demikian, setiap jenis tumbuhan 

memiliki cara yang berbeda-beda dalam hal mempersiapkan 

bibit, pemeliharaan bibit, penanaman, dan pemeliharaannya. 

Perbedaan-perbedaan di atas adalah beberapa alasan yang 

melatar belakangi perlunya pengenalan jenis dan teknik 

silvikutur.  

Pemahaman dan penguasaan teknik silvikultur setiap 

jenis sangat penting dalam kaitannya dengan upaya 

merehabilitasi lahan gambut. Pengetahuan teknik silvikultur 

berguna dalam memberikan perlakuan yang tepat dan sesuai 

dengan kebutuhan sehingga keberhasilan kegiatan rehabilitasi 

tinggi. Tanpa pemahaman teknik silvikultur jenis dikhawatirkan 

akan menyebabkan kesalahan perlakuan yang pada akhirnya 

akan berujung pada kegagalan kegiatan rehabilitasi 

(Rochmayanto, et al., 2021). Pemahaman dan penguasaan teknik 

silvikultur merupakan faktor penentu keberhasilan kegiatan 

rehabilitasi. Para Petani sering merasa kesulitan dan menolak 

untuk memahami dan menjalankan proses rehabilitasi karena 

memiliki pemikiran, proses rehabilitasi lahan gambut tidak 

memberikan nilai tambahan dalam penghasilan yang dapat 

dinikmati secara instan. Resistensi dari masyarakat yang tidak 

mengetahui manfaat rehabilitasi lahan gambut yang menjadi 

hambatan dalam proses rehabilitasi. Dampak ekologis lahan 

yang tertutupi oleh vegetasi baik yang tumbuh secara alami atau 

yang sengaja ditanam, akan jauh lebih baik daripada lahan 

kosong atau terlantar tanpa ditanami. Lahan gambut yang 

terlantar sangat mungkin menjadi habitat babi hutan dan hama 

lainnya yang berefek kepada kerugian masyarakat yang tinggal 

di daerah sekitar. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam 

usaha budi daya pertanian di lahan gambut adalah:(1). 

penanaman dilakukan di lahan gambut yang tipis (< 1 m); (2) 

penanaman dilakukan diareal sudah terbuka; (3) penanaman 

dilakukan di areal potensi yang terlantar atau semak belukar; (4) 

areal penanaman sebaiknya terletak di sekitar desa; (5) tidak 

membangun parit atau kanal yang berpotensi mengeringkan 
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gambut; dan (6) menjauhkan penggunaan api dalam 

menyiapkan lahan (Wibisono, Siboro, & Suryadiputra, 2005). 

 

C. Sistem Mata Pencaharian dan Tipologi Petani Lahan Gambut  

Mata pencaharian adalah aktivitas kegiatan manusia yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh 

taraf kehidupan yang layak. Taraf kehidupan yang layak 

diperoleh dengan cara yang berbeda. Karena disesuaikan 

dengan kemampuan manusia, kondisi alam dan juga potensi 

yang ada. Jadi dalam memenuhi kebutuhan di setiap daerah itu 

berbeda. Pada sebagian wilayah di Indonesia yang memiliki 

lahan gambut umumnya melakukan kegiatan bercocok tanam 

pada lahan gambut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

(Sugiyanto, Sepiyana, Rosaliza, & Jalil, 2019). Namun kebakaran 

hutan yang melanda sebagian lahan gambut di wilayah 

Sumatera yang memiliki dampak yang cukup signifikan 

terhadap pendapatan masyarakat yang menggantungkan 

penghidupannya dari tanah gambut (Yesi, Jalil, & Sugiyanto, 

2022).  

Selain kerugian ekonomis, namun juga kerugian ekologis 

(Wasis, Sahajo, & Waldi, 2019) dikarenakan berkurangnya luas 

wilayah hutan dan kerusakan gambut. Gambut yang rusak 

akibat kebakaran itu tidak bisa di fungsikan karena gambut 

menjadi kering dan tidak mampu menyimpan air sebagaimana 

mestinya. Serta asap yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut 

ada dimana-dimana mencemari udara, dan udara menjadi tidak 

bersih. Kebakaran yang terjadi akibat beberapa faktor yaitu : 

pembukaan gambut yang semakin luas dilakukan, banyaknya 

kanalisasi sehingga air yang ada dihutan turun ke permukaan 

kanal yang mengalir dilaut, kurangnya pencegahan terhadap 

manusiawi dalam mengolah lahan, maraknya aktivitas manusia 

yang merusak di sekitar kawasan hutan dan di luar hutan. 

Makanya tahun 2014 itu terjadi kebakaran akibat kurangnya 

kepedulian terhadap lingkungan, karena pada saat kebakaran 

kondisi cuaca sangat panas sekali, sehingga dampak kebakaran 

itu ke masyarakat sendiri. 
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Lahan Gambut yang di kelola oleh masyarakat desa 

biasanya akan memunculkan kearifan lokal, karena di lahan 

gambut mereka dapat melakukan aktivitas pertanian sehingga 

muncul tata cara mengolah lahan gambut dengan berbagai 

teknologi sederhana. Ragam cara petani dalam mengolah lahan 

gambut, tentu hal ini juga berkaitan erat dengan kondisi lahan 

yang ada di wilayah masing-masing. Sebagai contoh, jika 

gambut basah ada kecenderungan petani akan menanam sagu. 

Sementara gambut yang sedikit kering dan kering biasanya 

digunakan untuk tanaman tahunan seperti karet maupun 

holtikultura. Jenis-jenis tanaman yang ditanam ini merupakan 

hasil pembelajaran petani pada situasi dan kondisi yang ada di 

sekitar mereka. Biasanya keputusan penanaman akhir 

merupakan hasil pembelajaran dan uji coba mandiri selama 

beberapa kali gagal tanam. Hal ini lumrah sebab bertani di lahan 

gambut membutuhkan kreativitas dari segi ide tanaman 

maupun cara menanamnya. 

Sejak tahap awal membuka lahan, menjaga, menanam 

hingga memanen sebagian petani gambut menerapkan kearifan 

lokal yang dipelajari maupun diturunkan dari generasi ke 

generasi. Petani tidak hanya menggarap hasil dari lahan gambut 

tersebut tetapi juga menjaganya. Kebakaran lahan dan hutan 

yang terjadi pada tahun 2014 menyebabkan kerugian yaitu 

berupa kerugian ekonomis dan juga kerugian ekologis. Kerugian 

ekonomis ini di rasakan pada petani yang lahannya hangus 

terbakar, sehingga mereka tidak bisa menggarap hasil dari lahan 

mereka. Kerugian ekologis ini berdampak pada rusaknya 

gambut berakibat tanaman tidak bagus lagi untuk di tanam. 

Asap yang di hasilkan oleh kebakaran tersebut menyebar 

dimana-mana. Tapi pada kebakaran tersebut tidak 

menghabiskan semua lahan kebun sagu masyarakat, ini di 

karenakan adanya parit kekat yang di bangun sejak lama 

sebelum kebakaran sehingga bisa menahan api kebakaran 

tersebut. Parit kekat atau sekat kenal ini merupakan kearifan 

lokal dalam upaya menjaga lahan dari kebakaran. 
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D. Metode dan Teknologi Pemanfaatan Lahan Gambut 

Berkelanjutan 

Penggunaan lahan gambut untuk sektor pertanian sudah 

dilakukan sejak lama oleh para petani dan menjadi sumber 

penghasilan keluarga tani. Akan tetapi pemanfaatan lahan 

gambut juga memiliki resiko lingkungan, karena gambut 

memiliki sifat yang sangat rentan mengalami degradasi. 

Degradasi lahan gambut bisa terjadi bila pengelolaan lahan tidak 

dilakukan dengan baik dimana akan mengakibatkan laju 

dekomposisi yang besar atau terjadi kebakaran lahan yang 

menyebabkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) besar. Pemanfaatan 

lahan gambut tanpa emisi GRK adalah mustahil, karena proses 

dekomposisi adalah proses alamiah yang juga diperlukan dalam 

penyediaan unsur hara bagi tanaman. Pengelolaan lahan 

gambut harus memiliki konsep berkelanjutan dengan 

meningkatkan produktivitas secara maksimal dan menekan 

tingkat emisi yang ditimbulkan seminimal mungkin. Berikut 

beberapa langkah yang diperlukan untuk pemanfaatan lahan 

gambut yang berkelanjutan. 

1. Perencanaan Penataan Lahan 

Perencanaan penataan lahan dalam pemanfaatan 

lahan gambut yang berkelanjutan harus disesuaikan dengan 

karakteristik lahan gambut setempat, dan komoditas yang 

akan dibudidaya. Penataan lahan mencakup aktivitas 

pengaturan jaringan saluran drainase, perataan tanah 

(leveling), pembersihan tunggul, pembuatan surjan, 

guludan, dan pembuatan drainase dangkal intensif. 

Penyesuaian komoditas (tanaman pangan, sayuran, 

perkebunan atau hutan tanaman industri (HTI)) yang 

dikembangkan dengan dimensi dan kerapatan jaringan 

drainase penting untuk diperhatikan. Pengembangan 

tanaman pangan dan sayuran memerlukan proses perataan 

tanah, selain itu untuk meningkatkan membantu 

produktivitas dilakukan pembersihan tunggul karena 

keberadaan tunggul akan membatasi area yang bisa ditanami 

dan menjadi sarang hama. Pembuatan surjan perlu dilakukan 
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hanya jika lahan gambut dangkal dan lahan bergambut. 

Selanjutnya, Guludan dan drainase dangkal intensif 

diperlukan jika dikembangkan tanaman sayuran dan buah-

buahan.  

Lahan gambut yang pada kondisi alami selalu dalam 

keadaan jenuh air (anaerob), sementara itu sebagian besar 

tanaman memerlukan kondisi yang aerob. Oleh karena itu 

langkah pertama yang dilakukan dalam reklamasi lahan 

gambut untuk pertanian adalah pembuatan saluran drainase 

untuk menurunkan permukaan air tanah, pembuatan 

drainase akan menciptakan kondisi aerob di zona perakaran 

tanaman dan mengurangi konsentrasi asam-asam organik. 

Walaupun demikian, gambut tidak boleh terlalu kering 

karena gambut akan mengalami kerusakan dan 

menimbulkan emisi GRK yang tinggi. Berbeda dengan tanah 

mineral, bagian aktif dari gambut adalah fase cairnya, 

sehingga apabila gambut kering akan kehilangan fungsinya 

sebagai tanah dan menjadi bersifat hidrofobik.  

Pengembangan kawasan lahan gambut untuk 

pertanian dalam skala luas membutuhkan jaringan saluran 

drainase yang memiliki pintu air untuk mengontrol muka air 

tanah pada seluruh kawasan. Dimensi saluran primer, 

sekunder, dan tersier harus disesuaikan dengan luas 

kawasan dan jenis komoditas yang dikembangkan. Tanaman 

pangan dan sayuran pada umumnya memerlukan drainase 

yang dangkal (sekitar 20 ² 30 cm). Tanaman tahunan 

memerlukan saluran drainase dengan kedalaman berbeda-

beda. Tanaman sagu dan nipah tidak memerlukan drainase, 

tetapi tetap memerlukan sirkulasi air seperti halnya tanaman 

padi. Tanaman karet memerlukan saluran drainase mikro 

sedalam 20-40 cm, tanaman kelapa dan kelapa sawit 

memerlukan saluran drainase sedalam 50-70 cm.  

Penurunan permukaan tanah (subsiden) dapat terjadi 

dalam pembuatan saluran drainase. Proses ini terjadi karena 

pemadatan, dekomposisi, dan erosi gambut dipermukaan 

yang kering. Semakin dalam saluran drainase yang dibuat, 
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maka subsiden semakin besar dan semakin cepat. Penurunan 

permukaan gambut dengan mudah dapat diamati dengan 

munculnya akar tanaman tahunan di permukaan tanah. 

Untuk mengurangi dampak penurunan tanah terhadap 

perkembangan tanaman, sebaiknya penanaman tanaman 

tahunan ditunda sampai sampai satu tahun setelah 

pembukaan saluran. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

tanaman roboh karena daya sangga gambut yang rendah.  

 

2. Pemilihan komoditas yang sesuai dan Pembenahan 

kesuburan lahan (ameliorasi) 

Penyesuaian komoditas yang mampu beradaptasi baik 

pada lahan gambut sangat penting untuk mendapatkan 

produktivitas tanaman yang tinggi (lihat tabel 1.3,1.4,1.5). 

Kesesuaian komoditas dengan daya adaptasi tanaman, nilai 

ekonomi, kemampuan modal, keterampilan, dan skala usaha 

penting untuk diperhatikan. Beberapa jenis tanaman sayuran 

(selada, kucai, kangkung, bayam, cabai, tomat, terong, dan 

paria) dan buah-buahan (pepaya, nanas, semangka, melon) 

adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan 

beradaptasi sangat baik di lahan gambut. Hasil pelapukan 

bahan organik menyebabkan lahan gambut bersifat sangat 

masam. Beberapa sifat asam dari asam-asam organik 

tersebut, khususnya golongan asam fenolat, memiliki sifat 

racun dan menghambat proses perkembangan akar tanaman 

yang mengakibatkan terganggunyan pertumbuhan tanaman. 

Ameliorasi sangat dibutuhkankan untuk mengatasi kendala 

reaksi tanah masam dan keberadaan asam organik beracun, 

sehingga media perakaran tanaman menjadi lebih baik. 

Bahan amelioran seperti kapur, tanah mineral, pupuk 

kandang dan abu sisa pembakaran dapat diberikan untuk 

meningkatkan pH dan basa-basa tanah (Subiksa, et al. 1997). 

pH tanah gambut hanya cukup ditingkatkan sampai pH 5,0 

karena gambut tidak memiliki potensi Al yang beracun. Jika 

peningkatan pH terlalu tinggi justru akan berdampak buruk 

karena laju dekomposisi gambut menjadi terlalu cepat.  
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Penggunaan amelioran alami yang mengandung 

kation polivalen (Fe, Al, Cu, dan Zn) yang terdapat pada 

terak baja (steel slag), tanah mineral laterit atau lumpur sungai 

sangat efektif untuk membantu mengurangi dampak buruk 

asam fenolat (Salampak, 1999; Sabiham, et al., 2008). 

Penambahan kation polivalen seperti Fe dan Al akan 

menciptakan tapak jerapan bagi ion fosfat sehingga dapat 

membantu mengurangi kehilangan hara P melalui 

pencucian. Pemberian tanah mineral berkadar besi tinggi 

dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman 

padi. Formula amelioran dan pupuk gambut (Pugam) yang 

dikembangkan Balittanah juga efektif meningkatkan 

produktivitas lahan. Pugam juga mengandung kation 

polivalen dengan konsentrasi tinggi, sehingga takaran 

amelioran yang diperlukan tidak terlalu besar yaitu hanya 

750 kgha-1 (Subiksa et al., 2009). 

 

3. Persiapan lahan tanpa bakar 

Kebakaran gambut menyebabkan terjadi tingginya 

emisi karbon, pembakaran yang dilakukan baik karena unsur 

kesengajaan maupun tidak sengaja dapat mengakibatkan 

terjadinya GRK. Penyiapan lahan dengan menggunakan 

sistem membakar dapat menyebabkan hilangnya cadangan 

karbon, terjadi subsiden, dan pada akhirnya mengarah pada 

habisnya lapisan gambut yang mempengaruhi perubahan 

pada landscape ekologi. Metode pengalihan dari cara 

tradisional dengan cara membakar kepada metode tanpa 

membakar sangat diperlukan, sebagai alternatif lain yang 

bisa diterapkan oleh petani. Pembukaan lahan menggunakan 

mulcher atau bio-harvester adalah salah satu alternatif yang 

baik, namun alatnya masih tergolong mahal. Sementara 

untuk lahan pertanian yang sudah eksis, diperlukan upaya 

ameliorasi dan pemupukan agar pertumbuhan tanaman bisa 

optimum. Oleh karena itu, kebijakan subsidi pupuk dan 

amelioran untuk petani di lahan gambut penting untuk 

dikeluarkan agar kebiasaan membakar yang menghasilkan 
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emisi CO2 tinggi bisa dihindari. Ditjen Perkebunan (2010) 

memprediksi bahwa upaya mencegah pembakaran lahan 

dapat mengurangi emisi CO2 sampai 0,284 Gt CO2 atau 25% 

dari proyeksi BAU 2025. 

Pembakaran lahan dan hutan di suatu daerah dapat 

dilihat dari data hot spot (titik api) yang dihasilkan dari 

interpretasi citra satelit. Pembakaran gambut terkadang 

sengaja dilakukan petani untuk mendapatkan abu sisa hasil 

pembakaran yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki 

kesuburan tanah. Abu sisa pembakaran mampu memberikan 

efek ameliorasi dengan meningkatnya pH dan kandungan 

basa- basa tanah, sehingga tanaman takan umbuh lebih baik 

(Subiksa et al., 1998). Proses ini harus dihindari dengan 

mempertahankan kelembapan gambut agar tidak mudah 

terbakar dan menerapkan sistem pengelolaan zero burning. 

Pembakaran serasah tanaman secara terkendali di rumah abu 

(tempat pembakaran serasah) adalah salah satu usaha 

mencegah kebakaran gambut meluas. Tempat khusus ini 

berupa lubang yang dilapisi dengan tanah mineral sehingga 

api tidak sampai membakar gambut. Cara ini diterapkan 

dengan sangat baik oleh petani sayur di lahan gambut 

Pontianak, Kalimantan Barat. Bila pembakaran serasah harus 

dilakukan langsung di lapangan, maka harus dipastikan 

bahwa gambut dibawahnya jenuh air supaya gambutnya 

tidak ikut terbakar. 

 

E. Kesesuaian lahan gambut untuk Usahatani 

Tingkat kecocokan tanah gambut untuk pertanian sangat 

bergantung pada jenis tanaman yang akan ditanam. Kesesuaian 

lahan dapat dinilai untuk kondisi sekarang (Present) atau disebut 

sebagai kesesuaian lahan aktual, maupun kondisi setelah 

diadakan perbaikan (Improvement) yang disebut kesesuain 

potensial. Food and Agricultural Organization (FAO) 

mengklasifikasikan kesesuaian tanah ke dalam 2 tingkat Ordo 

yaitu Ordo sesuai (S) dan Ordo tidak sesuai (N) (Djaenudin, 

Marwan, Subagjo, & Hidayat, 2003). 
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Untuk melakukan evaluasi kesesuaian lahan gambut 

dapat menggunakan parameter yang terdapat dalam juknis 

(YDOXDVL�/DKDQ�XQWXN�.RPRGLWDV�3HUWDQLDQµ��'MDHQXGLQ�et al., 

2003) yang telah dimodifikasi (Ritung et al., 2011) namun 

parameter yang digunakan disesuaikan dengan kondisi lahan 

gambut dan karakteristik tanah gambut. Ketebalan tanah 

gambut yang diperbolehkan untuk budidaya pertanian 

berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang 

Pengelolaan Kawasan Lindung yang dijelaskan lebih lanjut oleh 

Permentan No. 14/Permentan/ PL.110/2/2009 tentang 

Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa 

Sawit (Departemen Pertanian, 2009). Pendekatan ini bersifat 

tunggal terhadap penilaian kesesuaian lahan, dan tidak memberi 

alternatif komoditas atau kelompok komoditas yang juga sesuai. 

Menurut Wahyunto et al. (2013), penilaian kesesuaian lahan 

pada tanah gambut yang berdasarkan kedalaman atau ketebalan 

gambut (Tabel 2.1). Namun Ritung (2014) menyatakan penilaian 

ini belum mempertimbangkan faktor lainnya, sehingga 

diasumsikan bahwa faktor yang berpengaruh hanya dari 

ketebalan gambut. Faktor lainnya dianggap tidak berpengaruh, 

walaupun pada kenyataannya bahwa faktor yang 

mempengaruhi seperti diuraikan sebelumnya. Kriteria ini lebih 

mengarah pada pemilihan komoditas yang kemungkinan sesuai 

berdasarkan ketebalan gambut.  
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Tabel 2.1 

Perkiraan kesesuaian tanaman pada berbagai tipe gambut dengan tingkat 

pengelolaan rendah sampai sedang 

Kelompok Tanaman 

Tanah 

bergamb

ut (<0,5 

m) 

Gambut 

dangkal 

(0,5-1m) 

Gambut 

sedang 

(>1-2m) 

Gambut 

agak 

dalam 

(>2-3m) 

Gambut dalam 

(>3m) 

Tanaman pangan 

(padi, jagung, ubi 

kayu, ubi jalar, dan 

lain-lain) 

+++ +++ ++ 
 

-- 

-- 

Kawasan 

konservasi/lindu

ng 

Palawija (kedelai, 

kacang tanah, 

kacang hijau, dan 

lain-lain) 

+++ +++ ++ + 

-- 

Kawasan 

konservasi/lindu

ng 

Tanaman 

hortikultura, 

sayuran (cabe, 

terong, tomat, 

ketimun, dan lain- 

lain) 

+++ +++ ++ + 

-- 

Kawasan 

konservasi/lindu

ng 

Tanaman 

hortikultura buah- 

buahan(nanas, 

pisang, rambutan, 

nangka, dan lain- 

lain) 

+++ +++ +++ ++ 

-- 

Kawasan 

konservasi/lindu

ng 

Tanaman obat-

obatan (lada, jahe, 

kencur, serai) 

+++ +++ ++ + 

-- 

Kawasan 

konservasi/lindu

ng 

Tanaman 

perkebunan 

(karet,kelapa, kelapa 

sawit, kopi, sagu) 

+++ +++ +++ ++ 

-- 

Kawasan 

konservasi/lindu

ng 

Sumber : Wahyunto et al. (2013) diolah dari Widjaja-Adhi (1995) dan Subagjo (1996) 

Catatan:  

 +++  = relatif sesuai (Suitable) 

++  = relatif cukup sesuai (moderately suitable) 

+    = relatif kurang sesuai (marginally suitable) 

--   = tidak sesuai (not suitable) 
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Tabel 2.2 

Kriteria penilaian kesesuaian lahan tanah gambut untuk tanaman pangan, 

sayuran dan tanaman tahunan 

Kelompok 

Tanaman 

Karakteristik 

gambut 

kesesuaian lahan 

Sesuai (S) 

Sesuai 

Bersyarat 

(CS) 

Tidak 

sesuai (N) 

Tanaman 

Pangan (padi 

dan palawija) 

Kematangan Saprik, hemik Hemik Fibrik 

ketebalan (cm) <100 100-150 >150 

Tanaman 

Sayuran 

Kematangan Saprik, hemik Hemik Fibrik 

ketebalan (cm) <100 100-200 >200 

Tanaman 

Tahunan 

Kematangan Saprik, hemik Hemik Fibrik 

ketebalan (cm) <200 200-300 >300 

 
Tabel 2.3 

Kesesuaian lahan untuk tanaman pangan (padi sawah dan palawija) dan sayuran 

di lahan gambut pada setiap provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua  

Provinsi 
Kesesuaian lahan Luas Total 

S CS N Ha % 

Sumatera Selatan 705.357 515.400 41.627 1.262.384 19,61 

Riau 509.209 908.553 2.449.652 3.867.414 60 

Sumatera Utara 209.335 36.472 15.427 261.234 4,06 

Aceh 144.274 71.430 0 215.704 3,35 

Jambi 91.816 142.716 386.557 621.089 9,65 

Lampung 49.331 0 0 49.331 0,77 

Bangka Belitung 42.568 0 0 42.568 1 

Sumatera Barat 11.454 24.370 64.862 100.686 1,56 

Bengkulu 3.856 802 3.395 8.053 0,13 

Kepulauan Riau 103 8.083 0 8.186 0,13 

SUBTOTAL SUMATERA 1.767.303 1.707.827 2.961.520 6.436.649 100 

PRESENTASE % 27,46 26,53 46,01 100 
 

Kalimantan Tengah 572.372 508.648 1.578.214 2.659.234 55,66 

Kalimantan Barat 421.697 818.460 439.977 1.680.134 35,16 

Kalimantan Timur 44.357 41.582 246.427 332.366 6,96 

kalimantan Selatan 10.185 21.124 74.962 106.271 2,22 

Subtotal Kalimantan 1.048.611 1.389.813 2.339.580 4.778.005 100 

PRESENTASE % 21,95 29,09 48,97 100  
Papua 1.506.913 817.651 319.874 2.644.438 71,65 

papua Barat 918.610 0 127.873 1.046.483 28,35 

Subtotal Papua 2.425.523 817.651 447.747 3.690.921 100 

PRESENTASE % 65,72 22,15 12,13 12,13 
 

Sumber : Wahyunto et al. (2013) diolah dari Widjaja-Adhi (1995) dan Subagjo (1996) 
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Tabel 2.3 

Kesesuaian lahan untuk tanaman tahunan di lahan gambut pada setiap provinsi 

di Sumatera, Kalimantan, dan Papua 

Provinsi 
Kesesuaian lahan Luas Total 

S CS N Ha % 

Sumatera Selatan 1.220.757 41.627 0 1.262.384 19,61 

Riau  1.417.762 838.538 1.611.114 3.867.414 60 

Sumatera Utara 245.807 0 15.427 261.234 4,06 

Aceh 215.704 0 0 215.704 3,35 

Jambi 234.532 345.811 40.746 621.089 9,65 

Lampung  49.331 0 0 49.331 0,77 

Bangka Belitung 42.568 0 0 42.568 1 

Sumatera Barat 35.824 14.533 50.329 100.686 1,56 

Bengkulu 4.658 2.451 944 8.053 0,13 

Kepulauan Riau 8.186 0 0 8.186 0,13 

Subtotal Sumatera 3.475.129 1.242.959 1.718.560 6.436.649 100 

PRESENTASE % 53,99 19,31 26,7 100 
 

Kalimantan Tengah 1.081.020 632.989 945.225 2.659.234 55,66 

Kalimantan Barat 1.240.157 192.988 246.989 1.680.134 35,16 

Kalimantan Timur 85.939 171.830 74.597 332.366 6,96 

kalimantan Selatan 31.309 74.962 0 106.271 2,22 

Subtotal Kalimantan  1.048.611 1.389.813 2.339.580 4.778.005 100 

PRESENTASE % 51,03 22,45 26,51 100  
Papua 2.324.564 319.874 0 2.644.438 71,65 

papua Barat 918.610 127.873 0 1.046.483 28,35 

Subtotal Papua 2.425.523 447.747 0 3.690.921 100 

PRESENTASE % 87,87 12,13 0 100  
Sumber : Wahyunto et al. (2013) diolah dari Widjaja-Adhi (1995) dan Subagjo (1996) 

 

F. Model Bisnis Ketahanan Pangan Pertanian Lahan Gambut 

Lahan gambut selain dianggap sebagai lahan marginal 

oleh sebagian orang, ternyata memiliki beragam potensi bisnis 

berkelanjutan terutama di sektor pertanian (Zamaya, 

Tampubolon, & Misdawita, 2018). Seiring dengan 

kecenderungan peningkatan populasi, peningkatan kebutuhan 

permukiman, dan peningkatan kebutuhan pangan, lahan 

gambut yang selama ini tidak produktif merupakan peluang 

bisnis untuk pengembangan produk pertanian khususnya 

pangan. Beragam potensi yang ada dan selama ini memiliki 

kecocokan serta kesesuaian dengan corak lahan gambut itu 
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diantaranya sagu. Petani gambut pada umumnya selain 

mengembangkan holtikultura juga menanam sagu sebagai 

sumber penghasilan rumah tangga. Hal ini dilakukan jika 

tipologi gambutnya cenderung basah. Dengan masa tunggu 

sekitar 8 tahun untuk dipanen, selain menanam sagu petani 

mengolah sebagian lahan lain untuk ditanami holtikultura.  

Tidak banyak masyarakat berkosentrasi pada bisnis 

holtikultura di lahan gambut. Padahal potensi ekonomi cukup 

tinggi terutama bagi masyarakat sekitar. Di samping tanaman 

tahunan baik sagu maupun kayu, holtikultura sesungguhnya 

adalah satu jenis komoditas yang memiliki prospek ekonomi 

cemerlang meskipun dalam praktik petani menghadapi 

kesulitan terutama di tingkat kesuburan tanah. Namun, kendala 

yang dihadapi tersebut tentu bukan menjadi satu penghalang 

untuk berinisiatif mengelola lahan menjadi tanaman dengan 

tingkat ekonomi tinggi serta tidak membutuhkan waktu lama 

untuk panen, seperti holtikultura. Terlebih jika sistem yang 

digunakan adalah tumpang sari, maka ketika menunggu 

tanaman tahunan dapat dipanen petani akan bertahan dengan 

tanaman pendek yang mereka tanam di sekitar tanaman 

tahunan tersebut.  

1. Business Model Canvas (BMC) 

Menelusuri potensi bisnis dapat menggunakan 

kerangka Osterwalder (2010) yang terdiri dari Sembilan 

komponen yaitu segmen pelanggan, proporsi nilai, saluran, 

hubungan pelanggan, aliran pendapatan, sumber daya kunci, 

aktivitas kunci, mitra kunci, dan struktur biaya (gambar 2.1)  
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Gambar 2.1 Model Bisnis Canvas 

(Osterwalder & Pigneur, 2010); dalam (Puspitaloka, Purnomo, Dermawan, 

Herawati, Parlinah, & Ilham, 2020) 

 

Kesembilan komponen dalam matrik di atas 

merupakan satu kesatuan yang penting dalam menciptakan 

bisnis berkelanjutan bagi masyarakat di lahan gambut 

berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan 

sekaligus menjaga gambut agar tetap lestari. Pertama, bagian 

dari segmen pelanggan termasuk di dalamnya dapat terdiri 

dari individual maupun kelompok yang akan dijadikan 

tujuan serta dilayani. Kedua, setiap barang dan/atau jasa 

yang akan dihasilkan hendaknya keseluruhan itu memiliki 

proposisi nilai yang sesuai dan sejalan dengan segmen 

pelanggan tujuan. Ketiga, untuk menyampaikan semua itu 

diperlukan saluran yang mendukung dengan beragam cara. 

Saluran-saluran yang dipiluh memungkinkan bisnis yang 

dibuat akan menjangkau pelanggan terkait penyampaian 

proposisi nilai tadi. Keempat, interaksi antara produsen 

dengan setiap segmen pelanggan akan direpresentasikan 

oleh hubungan pelanggan dalam lingkup arus pendapatan. 

Kelima, bagian arus pendapatan memberi deskripsi dan 

memperjelas sumber-sumber yang mungkin saja akan 
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dihasilkan oleh setiap produsen atau perusahaan. Keenam, 

posisi sumber daya kunci dalam hal ini akan 

merepresentasikan daftar dari berbagai macam asset yang 

diperlukan. Ketujuh, tindakan yang dilakukan oleh sumber 

daya kunci melalui aktivitas kunci untuk menjalankan 

sebuah bisnis dengan pelibatan jejaring mitra melalui refleksi 

mitra kunci. Kedelapan, posisi mitra kunci memiliki peran 

penting dalam kelangsungan bisnis, sebagai aktor pelanggan 

maupun pengembangan bisnis tersebut. Kesembilan, struktur 

biaya mendokumentasikan keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan maupun yang masuk dalam aktivitas bisnis 

(Lima & Baudier, 2017); (Ihsani, Purnomo, & Ardiansah, 

2020). 

Penggunaan Business Model Canvas akan 

mengidentifikasi setiap butir elemen dari kesembilan unsur 

pokok. Pada akhirnya akan terlihat aspek yang menjadi 

kelemahan dan kekuatan dalam perencanaan pengembangan 

bisnis yang akan dilakukan. Selain itu, dalam melihat secara 

keseluruhan dan mengevaluasi bagaimana penerapan BMC, 

kita dapat menggunakan analisis SWOT dengan lima 

komponen dasar meliputi Strengh, Weakness, Opportunity, dan 

Threats. Selain digunakan sebagai alat evaluasi, analisis 

SWOT memungkinkan untuk pengembangan alternatif 

strategi dalam setiap komponen yang kurang. Customer 

Segment, di tahap ini dapat diterapkan SO-1 dengan 

meningkatkan segmen konsumen dengan menambah 

segmen dan jenis komoditasnya. Value Proposition, strategi 

ST-1 dimungkinkan dapat diterapkan dengan 

pengembangan fasilitas pinjaman atau memberi penawaran 

nilai yang berbeda dari perusahaan lain. Channels, strategi 

WO-1 melakukan penyesuaian saluran pemasaran dengan 

segmen-segmen pelanggan. Melalui mitra dan pengawas 

kontrol perusahaan hal ini dapat dilakukan. Selain itu, upaya 

lainnya yaitu dengan saluran pemasaran secara online. 

Customer Relationship, cara yang dapat digunakan adalah 

dengan adopsi teknologi untuk meningkatkan kualitas 
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pelayanan. Respons cepat dalam penyediaan barang dan jasa 

terkait pertanian sangat diperlukan. Revenue Streams, di titik 

ini dapat diterapkan cara kolaborasi untuk mencari mitra 

tambahan agar kegiatan bisnis dapat berkembang maksimal. 

Key Resources, untuk sumber daya kunci cara yang dilakukan 

melalui pemberian pelatihan sehingga sumber daya petani di 

tingkat lokal memiliki kompetensi memadai. Key Activities, 

untuk memberi kenyamanan dan keberlanjutan dapat 

dilakukan melalui tambahan segmen konsumen maupun 

penciptaan produk pertanian baru. Tahap ini harus 

diimbangi dengan analisis dan manajemen resiko untuk 

mempertahankan market. Key Partnership, kerjasama dengan 

offtaker diperlukan untuk menampung hasil panen petani dan 

meminimalisir fluktuasi harga. Cost Sturcture, perencanaan 

budgeting dengen menerapkan prinsip efektif dan efisien 

diperlukan serta menerapkan pula prinsip skala prioritas 

(Astari & Nurmalina, 2021). 

 

2. Triple Layered Business Model Canvas 

Model ini memperkuat posisi BMC sekaligus 

memperluas model tersebut dengan perspektif baru. Ada 

analisis yang ditambahkan yaitu lapisan lingkungan dengan 

berdasarkan perspektif siklus hidup dan lapisan sosial 

dengan merujuk pada pemangku kepentingan (Anggraeni & 

Wibowo, 2021).  
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Gambar 2.2 Triple Layered Business Model Canvas 

(Joyce & Paquin, 2016) 

 

Disebutkan oleh Joyce & Paquin (2016), model TLBMC 

merupakan instrument alat untuk pengembangan model 

bisnis berkelanjutan yang diperuntukkan dalam hal 

menciptakan, memberi, serta menangkap nilai dari segi 
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ekonomi, lingkungan serta sosial. Model Triple Layered 

mengadopsi pendekatan Triple Bottom Line untuk melakukan 

analisa keberlanjutan pada jenis usaha tertentu pada suatu 

kelompok masyarakat (Pardalis, Mahapatra, & Mainali, 

2020). Aspek lingkungan hidup menjadi perhatian utama dan 

disorot sebagai bagian penting dalam bisnis berkelanjutan. 

Demikian juga dengan pemangku kepentingan yang 

memberikan kontribusi pada level pembentukan aturan 

maupun kebijakan. Model ini dapat menjadi alternatif yang 

cocok untuk bisnis kerkelanjutan bagi petani di lahan gambut 

dalam mengembangkan komoditas yang mereka 

budidayakan.  

Kedua model yang telah diuraikan merupakan 

alternatif bisnis berkelanjutan bagi komoditas khas lahan 

gambut yang dapat dipraktikkan pada level tapak. Namun, 

masing-masing model bisnis memiliki sisi keunggulan dan 

kelemahan. Pada BMC tidak masuk mengenai aspek 

lingkungan hidup dan sosial pemangku kepentingan. 

Namun, hal itu disempurnakan pada Triple Layered, dengan 

integrasi keduanya pada aspek ekonomi. Dengan melihat 

kedua model, maka penggunaannya dapat didasarkan pada 

karakteristik wilayah dan situasi sosial ekonomi serta politik. 

Namun, bila mencermati jenis model bisnis yang cukup baik 

diterapkan pada petani lahan gambut maka Triple Layered 

dapat menjadi pilihan. Sekali lagi bahwa tujuan utama pada 

perencanaan bisnis berkelanjutan ini ialah memberikan 

penguatan ekonomi sekaligus menjamin bahwa ekonomi 

petani di lahan gambut dapat berjalan dengan tidak 

melupakan aspek lingkungan hidup yang dirumuskan oleh 

pemangku kepentingan secara strategis dan berorientasi 

pada masa depan.  

 

G. Relasi Gender Dalam Usaha Tani Lahan Gambut 

Persoalan terkait gender dalam tata kelola sumber daya 

alam seperti kehutanan dan perikanan merupakan salah satu isu 

yang cukup penting dalam pembangunan, karena kehutanan 
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dan perikanan bukan wilayah yang netral gender (FAO 2013 

dalam Fatimah, 2017). Ada beberapa persoalan seperti segregasi 

berbasis gender dalam pembagian kerja di kelola hutan dan 

perikanan, dan minimnya kontribusi kerja perempuan hingga 

terbatasnya akses ruang dan kontrol perempuan dalam 

mengambil keputusan. Pengetahuan perempuan terhadap 

hutan, keragaman spesies, pengelolaan dan penggunaannya 

untuk berbagai tujuan termasuk praktik-praktik konservasi 

merupakan bukti pengetahuan dan kontribusi perempuan yang 

bersama pengetahuan laki-laki membentuk pengetahuan 

komunitas atas hutan dan sumber daya alam. 

Meningkatkan keterlibatan dan kepemimpinan 

perempuan dalam tata kelola hutan dan sumber daya, memiliki 

manfaat yang positif yang luas, tidak hanya bagi perempuan 

tetapi juga bagi komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Isu 

terkait gender ini menjadi salah satu fokus ICCTF dalam 

pelaksanaan program TEGAK. ICCTF memasukkan integrasi 

gender dalam implementasi program TEGAK yang meliputi 

empat aspek utama: aspek kontrol, aspek informasi dan 

pengetahuan, aspek partisipasi dan aspek manfaat. Dalam 

pelaksanaan program, ICCTF berkomitmen dalam melakukan 

integrasi gender melibatkan peran aktif perempuan dan 

mendorong kontrol perempuan terhadap pengelolaan lahan 

gambut. Salah satu yang menjadi fokus integrasi gender dalam 

program ICCTF adalah peran, akses dan kontrol perempuan 

dalam pengelolaan lahan gambut melalui program agroforestri. 

Agroforestri merupakan gabungan ilmu kehutanan dengan 

agronomi, yang memadukan usaha kehutanan dengan 

pembangunan pedesaan untuk menciptakan keselarasan antara 

intensifikasi pertanian dan pelestarian hutan. 

Pengelolaan lahan gambut melalui agroforestri yang 

dilakukan perempuan saat ini sedang dimarakkan oleh ICCTF 

bekerja sama dengan Riau Women Working Group (RWWG) di 

Kota Dumai dengan meliatkan empat kelompok perempuan di 

empat kelurahan, yaitu Kelompok Perempuan Pelintung di 

Kelurahan Pelintung, Kelompok Perempuan Guntung Jaya di 
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Kelurahan Guntung, Kelompok Perempuan Mundam di 

Kelurahan Mundam dan Kelompok Perempuan Teluk Makmur 

di Kelurahan Teluk Makmur. Dengan adanya pembentukan 

kelompok perempuan ini, maka perempuan memiliki 

keterlibatan langsung secara penuh dalam pengelolaan hutan 

dan lahan gambut. Selain itu, perempuan juga memiliki akses 

informasi dan kontrol terkait tata kelola lahan mulai dari 

penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan, 

pemanenan hingga rencana pengolahan pasca panen. 

Jahe merah merupakan yang dipilih sebagai komoditas 

untuk dikembangkan di Kota Dumai oleh kelompok perempuan 

dengan pertimbangan bahwa jahe merah mudah tumbuh di 

lahan gambut, bernilai ekonomi tinggi, dan memiliki pilihan 

produk olahan yang cukup banyak. Kegiatan penanaman jahe 

merah ini merupakan inovasi baru bagi kelompok perempuan di 

Dumai. Jahe merah yang ditanam oleh kelompok perempuan ini 

kemudian diolah sebagai produk makanan olahan seperti dodol, 

minuman jahe, dan permen jahe. Setiap kelompok difasilitasi 100 

polibag jahe merah yang ditanam di lahan gambut yang 

sebagian besar merupakan pekarangan masyarakat. Selain 

aktivitas pengelolaan lahan gambut melalui penanaman jahe, 

kelompok perempuan di empat desa ini juga difasilitasi kolam 

ikan berteknologi tepat guna biofloc dan alat pembuatan pelet 

pakan ikan. Setiap kelompok perempuan telah difasilitasi 5 

kolam ikan biofloc dengan jumlah bibit ikan sebanyak 10.000 

bibit ikan dan satu alat pembuatan pelet ikan untuk mendukung 

penyediaan pakan ikan. Pembuatan kolam ikan biofloc adalah 

bagian dari pengelolaan lahan gambut untuk perempuan yang 

relatif mudah dalam hal pemeliharaannya serta memiliki potensi 

ekonomi yang tinggi. Sementara itu, produksi pelet ikan 

mendukung usaha budidaya ikan yang dijalankan tersebut.  
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BAB III 

MEDIA CYBER EXTENSION DALAM PEMBERDAYAAN  

PETANI LAHAN GAMBUT  

 

A. Mengenal Program Cyber Extension 

Media informasi Cyber Extension sesungguhnya sudah 

diciptakan sejak beberapa tahun lalu. Penciptaan sarana 

informasi bagi petani dan penyuluh berbasis website menjadi 

upaya dalam memudahkan transfer knowledge update berbagai 

informasi pertanian sekaligus mengoptimalkan usahatani yang 

dikerjakan oleh petani. Pengembangan sistem informasi melalui 

Cyber Extension mengacu kepada Pasal 15 Ayat 1C Undang-

Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K). Pengembangan 

sistem informasi Cyber Extension dilakukan pertama kali pada 

tahun 2008 yang merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor: Per/02/Menpan/2/2008 Pasal 8 

tentang Penyuluhan Pertanian melalui website (Wijaya, 

Sarwoprasodjo, & Febrina, Cyber Extension: Penggunaan Media 

dan Kelancaran Pencarian Informasi di Kalangan Penyuluh 

Pertanian Kabupaten Bogor, 2019) 

Cyber Extension merupakan platform ideal di era digital 

yang memiliki peran penting dan diperlukan dalam 

memberikan wawasan serta menambah ilmu pengetahuan 

maupun informasi bagi petani dan penyuluh (Abdullah, Jamila, 

A, Amrullah, B, & Ibrahim, 2019). Cyber Extension adalah suatu 

mekanisme pertukaran informasi pertanian dalam sistem 

penyuluhan pertanian melalui area cyber yang bertujuan untuk 

mempercepat arus informasi teknologi kepada pengguna akhir 

(petani) dan dapat membangun komunikasi yang interaktif.  
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Gambar. 3.1. Contoh website Cyber Extension 

 

Cyber extension bukanlah alat komunikasi yang hanya 

bersifat satu arah. Penggunaan cyber extension oleh petani dan 

penyuluh tidak hanya pada tingkat pencarian informasi, tetapi 

juga pada banyaknya jumlah materi informasi tentang inovasi 

teknologi yang dapat diakses. Selain menerima informasi, 

penyuluh dapat menyampaikan umpan balik tentang inovasi 

teknologi untuk menginformasikan keberhasilan dan 

keterbatasan mereka dalam menggunakan inovasi tersebut di 

wilayahnya.  

Kolaborasi antara agen pembangunan, penyuluh/ 

pemberdaya masyarakat, institusi dan petani lextension-

researche-farmer linkage) pada kondisi optimal (cepat, tepat dan 

aktual) dapat menghasilkan hal baru mengenai pengembangan 

sektor pertanian. Misalnya, Institut Pertanian Bogor dan 

penyuluh pertanian telah menemukan aplikasi teknologi 

informasi terpadu yang bermanfaat untuk mempromosikan 

perluasan 'Aplikasi' cyber. ini tidak hanya terintegrasi secara 

komputer tapi juga terintegrasi dengan handphone cerdas 

(android) merupakan tantangan dan "Harapan baru dalam 

pembangunan pertanian dan pedesaan", Ekstensi cyber 

dianggap sebagai penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) atau dikenal dengan Information and 

Communication Technology (ICT) untuk pembangunan 
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pertanian dan pedesaan. Harapan baru dalam pertanian dan 

pembangunan pedesaan ini menvakup tiga sistem yang 

dikembangkan dari penyuluhan cyber (cyber extension) yaitu: 

sistem konsultasi online - konsultasi web -, sistem internet 

berbasis handphone -, dan telepon pintar berbasis teknologi 

Android. Bdeberapa penelitian disertasi di IPB menunjukkan 

bahwa pemanfaatan cyber penyuluhan pertanian dan pedesaan 

sangat bermanfaat bagi petani pedesaan untuk meningkatkan 

hasil panen, serta untuk mengkonsultasikan masalah pertanian. 

Di beberapa negara, penyuluhan cyber ini berfungsi untuk 

meningkatkan pembelajaran masyarakat. Dengan 

memanfaatkan jaringan online, komputer dan multimedia 

interaktif digital, tidak hanya penyuluh (agen pembaharu/ 

pemberdaya masyarakat), peneliti dan petani, namun juga 

seluruh masyarakat bisa mendapatkan keuntungan darinya. 

 

B. Cara dan Tahapan Kerja Cyber Extension Dalam 

Pemberdayaan Petani  

Sistem cyber extension menyediakan dukungan untuk 

semua pengembangan termasuk pada tahap produksi, 

manajemen, proses pemasaran, dan kegiatan pembangunan 

pedesaan lainnya. Model komunikasi cyber extension 

menyatukan informasi yang diterima petani dari sumber yang 

berbeda atau yang serupa lalu kemudian disajikan dalam bahasa 

lokal dengan menggunakan teks serta ilustrasi audio visual yang 

dapat ditampilkan kepada semua komunitas desa terutama 

petani. Pengembangan sistem kerja cyber extension dalam sistem 

informasi pertanian melibatkan kelembagaan dalam subsistem 

yang saling bergantung dan memiliki tugas dan fungsi yang 

berbeda. Artinya, memberdayakan petani melalui cyber extension 

merupakan upaya berbagai pihak termasuk peran penyuluh 

pertanian untuk menggunakan platform tersebut pada proses 

pemberdayaan. Untuk itu, terdapat tahapan kerja dalam cyber 

extension bagi penyuluh dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 
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1. Starting  

Starting adalah tahap awal pencarian informasi, 

dimulai dengan seberapa sering penyuluh pertanian 

menggunakan situs untuk mencari dan mengakses informasi 

dalam waktu seminggu. Pada tahap ini juga dapat dilihat 

bagaimana kemampuan penyuluh dalam penggunaan 

komputer untuk mengakses cyber extension. Disini, para 

penyuluh dapat mengakses layanan cyber extension dengan 

mengkunjungi website atau link www.cybex.pertanian.go.id.  

 

2. Chaining  

Pada tahap ini seorang penyuluh pertanian memahami 

dan menyesuaikan informasi pada halaman sumber web 

terlebih dahulu untuk memperoleh atau menanyakan serta 

bertukar informasi dengan penyuluh lainnya maupun 

dengan lembaga tertentu.  

 

3. Browsing  

Pada tahap browsing berupa kemampuan penyuluh 

pertanian dalam mengakses fitur-fitur yang tersedia pada 

halaman web. Setelah penyuluh mengindetifikasi informasi 

yang dibutuhkan dalam cyber extension, browsing dilanjutkan 

dengan membatasi arah pencarian sesuai kebutuhan. 

Kegiatan ini dilakukan misalnya jika seorang penyuluh 

pertanian sedang mencari informasi tentang budidaya 

organik, maka setelah memasukan kata kunci untuk 

menemukan informasi yang relevan, penyuluh mulai 

memilah-milah isi halaman budidaya tanaman organik yang 

diinginkan. Pencarian budidaya tanaman organik pada cyber 

extension dapat dilihat seperti pada gambar dibawah ini.  

 

4. Differentiating  

Pada tahap ini seorang penyuluh pertanian memisah 

dan memilih terkait sumber informasi dengan kepentingan, 

akurasi serta relevansi dari cyber extension. Pemilihan sumber 

tambahan untuk kebutuhan informasi dilakukan untuk 
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mendukung peran penyuluhan dalam menyebarluaskan 

informasi kepada petani dan masyarakat. Sebab, 

penyuluhlah yang memberikan informasi kepada petani, 

maka mereka harus memiliki akses informasi yang luas agar 

nantinya dapat menyampaikan infoermasi kepada petani. 

Lebih khususnya lagi, para penyuluh pertanian harus 

memiliki keterampilan untuk mendukung profesionalisme 

dan tugas utama dalam bertindak sebagai penyuluh 

pertanian.  

 

5. Monitoring  

Monitoring atau pengawasan adalah proses memulai 

pengembangan lebih lanjut dari sumber informasi yang 

dapat diakses oleh pencari informasi. Pada tahap ini 

informasi dilakukan lebih sistematis dengan 

mengelompokkan materi-materi yang diminati. Hal ini 

didasarkan pada pengalaman penyuluh yang telah 

mengakses banyak sumber informasi dan kemudian telah 

mengidentifikasi sumber informasi yang berkualitas yang 

diperlukan. Pada tahap ini, biasanya penyuluh 

menggunakan fitur bookmark, notebook, untuk menyimpan 

alamat sumber yang telah ditemukan.   

 

C. Plus-Minus Cyber Extension Sebagai Media Komunikasi 

Pertanian  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

telah memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem 

informasi pertanian, terutama sebagai media inovasi pertanian. 

Berkaitan dengan hal tersebut, cyber extension merupakan salah 

satu alternatif sarana komunikasi yang dapat membantu 

pengembangan sistem informasi pertanian. Penggunaan cyber 

extension berperan penting dalam mewujudkan pertanian 

modern dan berkelanjutan secara cepat dan tepat waktu. Cyber 

extension sebagai media komunikasi dapat mengubah perilaku 

petani dari segi pengetahuan, keterampilan dan sikap ke arah 

yang lebih baik, karena media tersebut secara virtual dapat 
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menyajikan berbagai informasi kepada petani melalui layar 

komputer maupun handphone. Cyber extension memberikan 

manfaat pada kemampuan membangun jejaring sosial, manfaat 

peningkatan pengetahuan dan informasi, serta kemampuan 

untuk saling berbagi (Adriyani, 2019).  

Bagi Penyuluh, cyber extension akan memberikan 

kemudahan dalam penyebaran informasi pertanian serta 

pembinaan pada petani. Di samping itu sistem penyuluhan yang 

memadai dapat membantu mengubah pola pikir, perilaku serta 

memberikan kontribusi bagi kesejahteraan petani (Yulianti, 

2020). Hal ini sesuai dengan penelitian Nanik Anggoro 

Purwatiningsih (2018) yang menunjukkan bahwa penggunaan 

internet berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian 

(Purwatiningsih, Fatchiya, & Mulyandari, 2018). Namun, 

merujuk pada hasil pengabdian Rd. Siti Sofro Sidiq dkk (2021) 

penggunaan cyber extension masih terhambat oleh  keterbatasan 

infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia dan manajemen, 

serta ketidakberdayaan dalam biaya baik pembelian smartphone 

maupun kuota (Sidiq, Susanti, Widodo, & Sugiyanto, 2021).  

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018) 

mengenai Strategi Penyuluhan Menunjang Proses Keberdayaan 

Petani Padi di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima 

memperoleh hasil terkait dengan kelebihan dan kelemahan 

Cyber Extension. 

 
Tabel 3.1 

Kelebihan dan kekurangan Sistem Cyber Extension 

No Kelebihan Kekurangan 

1 Informasi Up to date 
Belum dapat 

diaplikasikan oleh PPL 

2 

Informasi sangat berguna bagi penyuluh 

berkaitan pengembangan kelembagaan 
penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan 

perbaikan pelaksanaan penyuluhan 

Belum semua petani mau 
dan mampu menerima 

adanya teknologi 

3 
Penguatan dukungan teknologi pada usaha 
tani/agribisnis di tingkat petani 

Informasi yang diterima 

tidak dapat dimengerti 

oleh pengguna 

4 
Perbaikan pelayanan teknologi dan informasi 

pertanian 
 

Sumber : (Wulandari, 2018) 
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Meskipun masih memiliki sisi kekurangan, cyber extension 

merupakan gagasan yang baik dan memberi peluang 

kemudahan bagi petani dan penyuluh pertanian. Kelebihan 

yang ada pada cyber extension menunjukkan azas 

kebermanfaatan teknologi ini. Sementara kekurangan yang ada 

merupakan sebuah kritik untuk mengembangkan cyber extension 

menjadi lebih baik dari segi konten, kemudahan akses, maupun 

hal lain terkait platform tersebut. Semakin baik sistem yang 

digunakan maka semakin mudah masyarakat dan penyuluh 

mengakses. Dengan demikian, tujuan memberdayakan petani 

dapat dicapai pada taraf kesejahteraan yang diinginkan.  

 

D. Pedoman Sistem Manajemen Infomasi Penyuluhan Pertanian  

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan sistem 

kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian 

pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian untuk mengelola 

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, Swasta, dan 

Swadaya, serta instansi terkait dalam penyelenggaraan 

Penyuluhan Pertanian, mulai dari pusat, daerah, provinsi, 

daerah kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa serta 

pihak-pihak lain yang berkepentingan. Seperti yang dikutip 

dalam (Kurnia Adhi Saputra dan Muga Linggar Famukhit, 

2014), sistem informasi sangat penting dalam suatu instansi atau 

lembaga karena keberhasilan suatu instansi atau lembaga 

bergantung pada sistem informasi yang digunakan. Oleh karena 

itu, sistem informasi didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 

mengkoordinasikan sumber daya manusia dan IT yang 

ditangani dari input hingga output dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi (Novinaldi, 2018). 

Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) 

merupakan sistem pengelolaan yang bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi Manajemen Pusat Penyuluhan 

Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pertanian dalam menyajikan data dan informasi untuk 
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mendorong pertanian. Semua data penyuluh pertanian, baik 

pegawai negeri sipil, honorer maupun swadaya dapat dikelola 

dengan software untuk melakukan pelaporan, dan distribusikan 

baik secara terpusat maupun Badan Koordinasi (Bakor) dan 

lembaga penyuluhan di kabupaten dan sekitarnya dapat 

terkelola dengan baik dan terpantau. Simluhtan adalah sistem 

data pertanian yang berbasis online yang dapat diakses secara 

transparan oleh semua pihak untuk mengetahui lahan yang 

mereka miliki, program bantuan yang mereka terima, serta 

kelompok yang menerimanya.  

Setiap Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) memiliki 

akses ke website Simluhtan. Website ini dikelola oleh Pusat 

Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian. 

Selanjutnya para PPL mendapat alamat website Simluhtan dan 

password. Dengan menggunakan alamat dan password yang 

telah diberikan setiap penyuluh harus memasukkan data 

sebagai berikut, yaitu 1) perencanaan tanaman dan teknik 

budidaya yang akan digunakan oleh kelompok tani (Poktan), 2) 

Melakukan pemantauan pelaksanaan, 3) Melaporkan hasil 

mingguan melalui website Simluhtan. Adapun contoh website 

Simluhtan yaitu seperti pada gambar di bawah ini.  

 

 
Gambar. 3.2 Contoh website Simluhtan (Sumber: 

https://app2.pertanian.go.id/simluh2014/) 
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Pada tingkat yang lebih luas penyuluhan dapat 

memanfaatkan Cyber Extension.  Adapun mekanisme 

penyuluhan dalam penggunaan Cyber Extension Mekanisme 

pemanfaatan cyber extension adalah dimulai dari informasi 

teknologi baru yang disadur penyuluh kemudian disebarkan 

kepada opinion leaders dan dilanjutkan kepada petani atau bisa 

langsung tanpa melalui pemuka pendapat. Sebagaimana model 

yang diperkenalkan sebagai two step flow model of communication 

(model komunikasi dua tahap) menjelaskan tentang proses 

pengaruh penyebaran informasi melalui media massa kepada 

khalayak. Menurut model ini, penyebaran dan pengaruh 

informasi yang disampaikan melalui media massa kepada 

khalayaknya tidak terjadi secara langsung (satu tahap), 

PHODLQNDQ� PHODOXL� SHUDQWDUD� VHSHUWL� PLVDOQ\D� ´SHPXND�

SHQGDSDWµ��opinion leaders). Dengan demikian, proses pengaruh 

penyebaran informasi melalui media massa terjadi dalam dua 

tahap: pertama, informasi mengalir dari media massa ke para 

pemuka pendapat; kedua, dari pemuka pendapat ke sejumlah 

orang yang menjadi pengikutnya (Katz dan Lazarfelt, 1955). 

Peran Penyuluh dalam Sistem Diseminasi Inovasi 

Pertanian Berbasis TI  

1. Mediator bagi petani dalam memanfaatkan informasi inovasi 

pertanian yang diakses melalui internet. 

2. Mendampingi petani di bidang aplikasi TI, misalnya 

mengembangkan situs untuk promosi usaha, komunikasi, 

dan transaksi bisnis 

3. Mengemas dan mengolah kembali informasi yang diakses 

melalui TI menjadi lebih sederhana sebagai materi 

penyuluhan yang dilaksanakan langsung maupun bahan 

siaran radio komunitas  

4. Fasilitator dalam proses ujicoba teknologi baru yang diakses 

petani atau penyuluh melalui teknologi informasi (download 

dari internet maupun DVD).  

5. Penghubung petani/kelompok tani dengan stakeholders 

terkait dalam pengembangan jaringan pemasaran dan 

kegiatan ekonomi lainnya  
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6. Penghubung petani/kelompok tani dalam menyelesaikan 

masalah dengan ahli/pakar melalui fasilitasi teknologi 

informasi  

 

Adapun peran Kelembagaan Penyuluhan dalam Sistem 

Diseminasi Inovasi Pertanian berbasis  

1. Mengembangkan program layanan informasi berbasis TI 

(jejaring sosial dan melalui HP) 

2.  Mengembangkan situs (sumber informasi online) 

3. Mengembangkan sumber informasi (layanan perpustakaan 

dengan menyediakan materi tercetak maupun elektronis bagi 

pengguna) 

4. Menyediakan fasilitas untuk pengelolaan termasuk 

pengolahan kembali informasi yang diakses dari berbagai 

sumber sebagai materi penyuluhan berbasis teknologi 

informasi 

5. Pengembangan kapasitas (capacity building) bagi para PPL, 

THL, dan pengurus kelembagaan  

6. Penghubung petani/kelembagaan lokal dengan stakeholders 

terkait dalam pengembangan jaringan pemasaran/kegiatan 

ekonomi lainnya  

7. Penyediaan sarana untuk pengembangan pelatihan bidang 

teknologi budidaya dan pascapanen  

8. Pengembangan show window teknologi dan produk unggulan  

9. Pemberian reward secara profesional bagi PPL dan THL 

dalam proses diseminasi inovasi pertanian berbasis TI  

 

Peran Kelembagaan Lokal dalam Diseminasi Inovasi 

Pertanian berbasis TI  

1. Menyaring informasi dari berbagai sumber (nasional 

maupun global) yang dapat diakses melalui internet. 

2. Meneruskan informasi yang bermanfaat dan valid kepada 

anggota kelompok sehingga terhindar dari informasi yang 

tidak berguna bahkan merugikan 

3. Media berbagi informasi dan pengetahuan 
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4. Media yang dapat membantu petani dalam proses uji coba 

teknologi yang diakses melalui teknologi informasi 

5. Penghubung dengan stakeholders terkait 

6. Mengelola informasi yang diakses melalui TI untuk dikemas 

dalam media sederhana yang dapat digunakan sebagai 

sarana untuk berbagi (misalnya untuk bahan/materi siaran 

radio komunitas)  
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Cyber  Extenxion dapat berkontribusi meningkatkan 

penghasilan petani karena pemanfaatan lahan gambut menjadi 

lebih optimal dan dapat  memanfaatkan  berbagai macam  jenis 

komoditas yang ada di dalamnya. Penggunaan Cyber Extension 

dalam berbagi informasi seputar pertanian merupakan gagasan 

yang ideal sekaligus wujud  transformasi menuju petani unggul 

berdaya saing. Dalam kaitannya dengan optimalisasi potensi 

melalui pemanfaatan Cyber Extension, penyuluh pertanian 

memainkan peranan yang penting dan berdasarkan temuan 

lapangan dalam kegiatan ini peran penyuluh masih kurang. Di 

tingkat petani, mereka sesungguhnya memiliki ketertarikan 

dalam memanfaatkan Cyber Extension karena dinilai sebagai 

jembatan dalam mengatasi persoalan tata kelola serta kurangnya 

akses informasi terkini seputar pertanian di lahan gambut. 

Hanya saja usaha untuk pembelajaran memanfaatkannya belum 

optimal dengan berbagai kendala seperti terbatasnya 

pengetahuan, akses infrastruktur, serta kurangnya sarana 

edukasi.  

 

B. Saran 

Penyuluh pertanian perlu bergerak aktif memberi 

pengenalan serta pembelajaran kepada petani mengenai Cyber 

Extension. Dorongan pemanfaatan Cyber Extension juga perlu 

didukung dengan kebijakan dan aturan di tingkat lokal misalnya 

membuat pelatihan berkelanjutan mengani informasi terkini 

berbasis Cyber Extension untuk mendukung transformasi menuju 

petani gambut unggul berdaya saing. Sementara petani lahan 

gambut sebagai objek sekaligus subjek perlu aktif dalam 

pembelajaran serta praktik adopsi informasi dari Cyber 

Extension.  
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