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Salah satu program yang dilakukan oleh BPDLH
adalah penyaluran dana bergulir yang ditujukan
kepada para penerima manfaat. Di tahun 2022
BPDLH mengelola dana bergulir ini melalui
kerjasama dengan berbagai pihak seperti
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS),
koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). 

Direktur Utama BPDLH, Djoko Hendratto memberikan
arahan kepada peserta pelatihan, pada acara
pembukaan. 

Program dana bergulir BPDLH ini difokuskan
untuk mendukung usaha kehutanan dan
komoditas non-kehutanan yang berkontribusi
pada rehabilitasi hutan dan lahan. Untuk
melaksanakan program dana bergulir ini
BPDLH memerlukan dukungan dari tim yang
profesional dan solid, yang mampu
mengimplementasikan program sesuai dengan
target yang sudah ditentukan. 

Untuk mendapatkan tim yang solid serta
individu yang handal dalam mengelola dana 

bergulir, BPDLH menggelar pelatihan bagi para
Petugas Lapangan (PL) yang diadakan
padatanggal 18-21 Juli 2022, di Jakarta.
Bertempat di Ashley Hotel, Jl. Wahid Hasyim,
Jakarta Pusat, pelatihan bagi para PL ini
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan PL
dalam mengidentifikasi potensi, melakukan
verifikasi proposal, memahami mekanisme
pemungutan dan restrukturisasi pinjaman,
membangun motivasi dan strategi distribusi. 

Melalui pelatihan yang diberikan kepada 81 PL
yang dibagi dalam dua batch ini diharapkan
penyaluran dana bergulir di tingkat lapangan
dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan
bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan nilai
excellent service yang diterapkan BPDLH, yang
bertujuan untuk memenuhi kepuasan
pemangku kepentingan dan penerima
manfaat. 

Pada pelatihan ini peserta berkesempatan untuk
berdiskusi mendalam untuk meningkatkan layanan
kepada penerima manfaat. 



Petugas Lapangan, Ujung Tombak 
Program FDB

Peran Petugas Lapangan dalam
pelaksanaan program Fasilitas Dana
Bergulir sangatlah penting. Dari merekalah
program bantuan ini bisa dipastikan
berjalan dengan lancar. Tantangan dan
kesulitan yang dihadapi dalam menjalani
pekerjaan adalah hal yang mereka hadapi
dengan penuh optimisme. Semuanya
dilakukan dengan berlandaskan keinginan
kuat untuk membantu masyarakat dalam
mengembangkan usaha mereka yang
memanfaatkan hasil hutan non kayu, dan
dengan demikian juga berarti membantu
mengurangi penebangan pohon. 

 

BPDLH terus berupaya meningkatkan kinerja
lembaga dan kemampuan skill staf serta
jajarannya. Pelatihan dan Peningkatan
Kapasitas untuk Petugas Lapangan (PL)
Fasilitas Dana Bergulir Badan Pengelola Dana
Lingkungan Hidup yang diadakan BPDLH
pada pertengahan Juni 2022 ini adalah salah
satu upaya BPDLH dalam meningkatkan
kualitas layanan yang diberikan.

 

Salah satu PL yang ikut dalam pelatihan ini adalah Wartaka, yang bertugas untuk tiga
kabupaten, yaitu Pekalongan, Kendal, dan Batang, di provinsi Jawa Tengah. Berikut ini
wawancara dengan beliau.

Sudah berapa lama anda bertugas sebagai Petugas Lapangan?
Saya sudah bertugas sebagai PL untuk BPDLH sejak 9 Oktober 2019. Jadi sudah tiga tahun.
Namun sebelum itu saya bertugas membantu BLU P3H sejak 1 September 2013 hingga 9
Oktober 2019. Jadi sebenarnya saya sudah menggeluti pekerjaan ini selama 9 tahun, kurang
lebih. 

Bisa dijelaskan lebih rinci, apa yang anda kerjakan?
Bisa dikatakan saya membantu pelaksanaan program Fasilitas Dana Bergulir (FDB) BPDLH
dari hulu hingga hilir. Saya melakukan sosialisasi apa itu FDB, kemudian membantu
masyarakat menyusun proposal FDB, melakukan penilaian pendahuluan terhadap
kelayakan proposal, memonitor dan mengevaluasi debitur penerima FDB, membantu
persiapan pelaksanaan perikatan dan pembiayaan FDB, dan melakukan penagihan. Selain
itu, saya juga berkoordinasi dengan semua PL di wilayah kerja saya, yaitu Regional 3. 

 



Apa hal yang menarik yang pernah anda alami di lapangan?
Menjadi PL ini artinya kita harus bertemu dengan banyak debitur dengan beragam
karakternya. Ini menarik karena kita bisa belajar dari hal ini. Tetapi yang pasti saya
merasa bahagia karena saya bisa ikut serta membantu meningkatkan perekonomian
masyarakat di sekitar hutan, dan sekaligus juga berkontribusi untuk menjaga
lingkungan hutan tetap lestari.

Seberapa besarkah manfaat FDB ini bagi penerimanya dan apakah manfaatnya
itu bisa dirasakan langsung?
FDB ini manfaatnya sangat besar, dan bisa dirasakan langsung oleh penerimanya.
Misalnya saja, ada seorang debitur dari Pekalongan yang mendapat pinjaman uang 25
juta rupiah. Lalu uang ini digunakan untuk membeli 2 ekor sapi, yang kemudian
berkembang biak. Sekarang sapinya sudah 6 ekor. Dua diantaranya sudah dijual dengan
keuntungan 17 juta rupiah per ekor. 

Menurut anda, apa yang harus dilakukan agar FDB ini lebih baik?
Salah satu kunci peningkatan kualitas FDB adalah petugas lapangan. Karena itu harus
memiliki kemampuan standar untuk memberikan pelayanan. Pelatihan yang dilakukan
oleh BPDLH adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas petugas. Selain kami (PL) juga
harus dilengkapi dengan standar atau pedoman pengajuan layanan dari BPDLH. Juga
akan lebih baik jika PL dilengkapi dengan sepeda motor untuk transportasi ke daerah
pelosok. 

Selain itu dari sisi BPDLH, kami melihat sebaiknya ada standar waktu pelayanan
permohonan FDB agar proses penyaluran dana lebih cepat, dan plafon FDB menurut
kami sebaiknya ditingkatkan. BPDLH juga sebaiknya menata ulang jumlah debitur dan
wilayah kerja, serta membagi tupoksi yang berbeda antara penagihan dan
monitoring/evaluasi, dengan penyaluran FDB ke debitur baru.  

  

 


