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Ekosistem hutan dan rawa gambut adalah kekayaan bangsa Indonesia. Keberadaannya memberikan se-
juta manfaat dan juga tanggung jawab untuk menjaganya. Dalam kondisi yang baik, ekosistem gambut 
menjalankan fungsi tata air yang memungkinkan basah gambut untuk tetap basah, sehingga ekosistem 
yang ada di atasnya dapat hidup, namun tidak tergenang berlebihan dan mengakibatkan banjir. 

Bagi perempuan-perempuan desa gambut, ekosistem hutan dan rawa gambut merupakan bagian dari 
ruang hidup dan jelajah yang setiap harinya menyediakan sumber pangan yang kaya protein, dan energi 
bagi keluarga. Di Kabupaten Mappi, provinsi Papua, sewaktu pagi banyak mama-mama, sebutan kaum 
ibu di Papua, pergi naik perahu menyusuri sungai yang membelah hutan gambut. Mereka memasang 
jaring ikan. Pagi berikutnya mereka turun lagi ke sungai sekitar rawa, lalu memeriksa dan mengangkat 
jaring. Setelah mengambil ikan yang terjaring, mereka akan menaruh kembali jaring itu. 

Sementara itu di desa Tanjung Taruna, provinsi Kalimantan Tengah, yang terletak di sisi sungai Mahakam, 
kaum perempuannya ikut mencari ikan-ikan kecil yang ada di pinggir-pinggir sungai, seperti jenis sepat, 
tirai dan seluang saat air naik. Dan di desa Buntoi, provinsi Kalimantan Selatan, tanaman purun yang 
tumbuh liar di rawa gambut menjadi bahan baku anyaman perempuan Banjar.



“Hamparan rawa gambut yang menyelimuti 
kawasan Mappi bak sosok putri yang bernama 
yangti. Di balik selimut gambut adalah ane-
ka spesies ikan. Karena itu, masyarakat amat 
melindungi yangti yang memberi sumber ke-
hidupan,” terang Naomi Marasian, direktur Per-
kumpulan terbatas Pemberdayaan dan Pengka-
jian Masyarakat Adat (PtPPMA). Lembaga yang 
telah lebih dari 20 tahun mendampingi mas-
yarakat adat di Papua.







Karhutla dan asap menjadi momok bagi setiap warga desa yang terdampak. Tidak hanya kerugian 
ekonomi karena terbakarnya lahan atau kebun dan tempat tinggal tapi juga ketidaknyamanan dari 
bencana asap yang menyertainya. 

Setiap musim asap, masyarakat desa, terutama anak-anak, tidak dapat bepergian dengan leluasa. Ru-
mah ditutup untuk mencegah asap masuk, dan anak-anak dilarang bermain di luar rumah.



Selama musim asap para perempuan desa umumnya tetap bekerja di ladang dan sawah mereka sam-
bil menjaga agar api tidak mencapai lahan mereka. Bekerja dengan masker bukanlah hal yang mudah 
dilakukan karena udara panas dan menimbulkan sesak napas.

Perempuan desa rata-rata tidak menggunakan masker karena masker diutamakan untuk anak-anak 
dan orang tua. Sehingga kerudung menjadi satu-satunya pilihan bagi mereka untuk dapat melindungi 
diri dengan cara menutup mulut dengan kerudung. 







“Saya mengalami kebakaran berkali-kali. 
Tahun 2015 satu kebun terbakar. Tahun 
2019 kebun yang  lain lagi yang terbakar. 
Terakhir terbakar, kami melihat asap dari 
arah kebun-kebun kami. Kebun kami ber-
jejer karena masih keluarga. [Begitu meil-
hat] langsung kemi berangkat ke kebun. 
Laki-laki semua berangkat, sedangkan 
sebagian perempuan ikut ke lokasi. Laki- 
laki biasanya berangkat dulu, baru kami, 
yang menyusul sesudah menyiapkan se-
gala kebutuhan, memasak, membawa 
air. Semua disiapkan untuk dibawa ke 
sana.” FGD Kelompok Perempuan Desa 
Buntoi, Desember 2019. 

Ketika kebakaran besar terjadi, tidak 
banyak warga desa yang siap. Wa-
laupun rentan karhutla, belum ada 
prosedur penanganan standar yang 
dikembangkan untuk mengatasi api 
yang masuk ke wilayah pemukiman. 
Namun perempuan mampu dan ter-
libat dalam memadamkan api. 



Kemampuan untuk bertahan dalam lingkungan hidup yang terdegradasi dalam waktu singkat karena 
terbakar sangat dibutuhkan.

“Waktu itu kan lapangan pekerjaan sudah 
nyata di depan kita. Nggak usah lagi kita 
nyari ikan, atau apa gitu. Kita sudah punya 
kebun karet, tidak perlu lagi mencari-cari 
ikan sampai ke hutan … waktu kebunnya 
terbakar, bapaknya sampai naaangiiiiss.  
Waktu itu kami di Palangka jam 4 subuh 
kami ditelpon. Kami langsung pulang, ada 
api di kebun. Sampai ke rumah jam 8 pagi, 
jam 11 sudah habis kebun kita itu. Padahal 
sudah ada orang itu, tapi peralatan nggak 
ada. Airnya kan kering. Jadi bingung”.

Perempuan Desa Paduran Mulya, Isteri 
Anggota MPA, wawancara Agustus 2019)



Perempuan-perempuan desa Pulantani, Provinsi Sumatera Selatan sekarang 
menjadi penggerak ekonomi berbasis purun. Dengan desain modern, mereka 
menghasilkan berbagai macam produk seperti sandal dan tempat pensil seh-
ingga membuat nilai anyaman purun bernilai lebih tinggi. 

Purun juga ditanam di rawa gambut, untuk melawan mitos bahwa purun yang 
baik itu dari lahan yang terbakar.



Kelompok Kabali Makmur adalah kelompok tani di Desa Henda, Jabiren Raya. Karena sebagian besar 
penduduk laki-laki dewasa di Desa Henda merantau untuk mencari penghidupan, kaum perempuan 
terpaksa mengambil alih. Belakangan, kelompok tani perempuan ini menanam buah semangka.  Para 
petani perempuan percaya bahwa perempuan lebih teliti dan berhati-hati dalam mengelola tanaman 
daripada laki-laki, dan tanaman semangka membutuhkan perhatian yang lebih khusus dan pengelolaan 
yang lebih rapi dibandingkan tanaman lainnya. 

“Semua dikerjakan dengan hati. Perempuan 
bekerja dengan penuh perasaan, tidak sem-
barangan. Jika laki-laki terlibat dalam perta-
nian semangka, maka biasanya di belakang-
nya akan ada seorang perempuan [istrinya] 
yang mengikuti langkahnya untuk merapikan 
apa yang dikerjakan oleh laki-laki”.
Anggota Perempuan Kelompok Tani Kabali 
Makmur, Desa Henda, FGD Desember 2019.



Perempuan dekat dengan bencana karhutla, 
tapi belum banyak dilibatkan secara akti dalam 
penyusunan rencana strategis untuk pencega-
han dan penanggulangan karhutla. 



Risiko yang harus ditanggung setiap 
perempuan berbeda. Beragamnya 
karakteristik perempuan menuntut 
diperhitungkannya pengalaman dan 
sudut pandang setiap perempuan 
dalam pencegahan dan penanggulan-
gan karhutla serta bencana lain yang 
mengancam kehidupan ekosistem 
gambut. 
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