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Executive Summery:

Kondisi umum daerah lokasi survey yang meliputi 3 kecamatan yaitu, Kecamatan Makarti
Jaya, Muara Telang dan Banyuasin II, pada umumnya adalah daerah dataran rendah dengan kondisi
bentang alam berupa lahan pertanian, perkebunan kelapa, semak belukar dan rawa-rawa. Sebagian
dari desa-desa di tiga kecamatan tersebut adalah daerah transmigrasi dengan penduduk mayoritas
suku Jawa. Sementara untuk desa-desa yang berpenduduk di luar transmigran umumnya berasal
dari suku Melayu, OKI, Sekayu, Bugis dan sebagian kecil Palembang. Aksesibilitas ke daerah ini
masih tergolong sulit, karena transportasi utama yang dapat digunakan adalah melalui jalur sungai.
Sarana dan prasarana umum masih sangat minim, misalnya jalur komunikasi, fasilitas pendidikan,
kesehatan serta fasilitas sosial ekonomi lainnya. Karena kondisi alam yang ada, penduduk di daerah
ini tergolong memiliki pendapatan yang cukup rendah.

Sebagian masyarakat asli masih mengenal sistem pemerintahan marga, misalnya dalam
penentuan batas wilayah desa serta akses terhadap lahan. Namun hal tersebut perlahan-lahan sudah
mulai terkikis dan bukan lagi digunakan sebagai adat kebiasaan. Sistem ekonomi masyarakat masih
sangat tergantung dengan keadaan alam, baik itu berupa pasang surut air maupun musim. Desa-desa
di daerah ini cukup kental dengan kehidupan daerah dataran rendah dan pantai, yaitu mereka
umumnya tidak meninggalkan kehidupan untuk mencari ikan di laut maupun sungai, sistem
perkebunan kelapa, industri rumah tangga dari anyaman daun nipah, serta industri makanan yang
tidak jauh dari bahan baku yang di dapat dari ikan.

Karena cukup sulitnya aksesibilitas di daerah ini, maka dalam sistem pemerintahan pejabat
pemerintah lokal baik Kepala Desa maupun Camat, sulit untuk melakukan koordinasi dengan
warganya. Pola kelembagaan formal maupun informal masih sederhana serta tidak berfungsi
sebagaimana mestinya. Sehingga diantara desa-desa yang ada sintem pembangunan tidak berjalan
sebagaimana mestinya.

Sumber Daya Alam pada daerah ini hanya berupa arela pertanian pasang surut, perikanan
laut serta perkebunan. Hanya untuk kecamatan Banyuasin II terdapat areal perencanaan perkebunan
kelapa sawit dan rencana pelabuhan Tanjung Siapi-api.

Pola pertanian yang dilakukan di daerah ini adalah menggunakan pola pertanian pasang-
surut dengan akses penggunaan sumber daya air dengan parit-parit. Masyarakat masih membuka
lahan pertanian maupun tegalan dengan pola membakar (sonor). Hal inilah yang berpeluang paling
besar menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Umumnya kebakaran hutan terjadi pada
tahun 1997, dimana hampir sebagian besar areal maupun semak belukar pada saat itu telah
mengalami kebakaran.



BAB II
HASIL SURVEY DESA

A. Kecamatan Makarti Jaya:

1. Gambaran Umum:
1.1 Bentang Alam

Kondisi bentang alam di wilayah kecamatan Makarti Jaya di dominasi oleh dataran rendah,
persawahan, semak belukar yang sangat minim dengan tegakan kayu dan sebagian merupakan
rawa-rawa. Kecamatan Makarti Jaya secara umum merupakan daerah transmigrasi, sehingga
kondisi alam lebih banyak merupakan areal persawahan pasang surut.

1.2 Penyebaran dan batas-batas Desa
Penyebaraan penduduk lebih banyak terkonsentrasi pada lokasi pinggiran sungai maupun parit-
parit untuk pemukiman masyarakat asli (eks. Marga) dan desa-desa Eks Trans penyebaran
penduduk sesuai dengan penataan lahan transmigrasi. Dengan batas-batas desa terutama untuk
transmigrasi telah cukup jelas, namun untuk desa-desa eks marga masih tidak terlalu jelas.
Sementara itu hampir sebagian besar desa-desa yang ada di kecamatan ini belum memiliki peta
desa yang baik.

1.3 Aksesibilitas dan Transportasi
Jarak antara desa yang satu dengan yang lainnya relatif jauh. Jarak desa dengan ibu kota
kecamatan 0 – 30 km, untuk jarak kecamatan dengan ibu kota kabupaten 65 km, dan jarak ke
ibu kota propinsi 35 km. Untuk transportasi antar desa menggunakan lalu-lintas sungai dan laut
yang ditempuh dengan alat transportasi berupa speedboat, perahu dan motor sungai. Sementar
untuk di dalam lingkup kecamatan (dalam Kota Kecamatan) sebagian warga menggunakan
sarana transportasi sepeda motor.

1.4 Infrastruktur Ekonomi
Infrastruktur Ekonomi yang ada (ibukota Kecamatan) yaitu : pasar tetap (pusat perdagangan
masyarakat dalam wilayah kecamatan), Koperasi Simpan-pinjam dan Koperasi Unit Desa,
Akses pemasaran hasil bumi baik ke kota kecamatan maupun kabupaten/propinsi masih
mengunakan jalur sungai. Sementara untuk industri Rumah Tangga berupa pembuatan
pembuatan kerupuk dan kemplang udang.

1.5 Kependudukan
Penduduk desa-desa di kecamatan ini masih tergolong jarang dan umumnya bermukim di

pinggiran sungai atau parit-parit. Konsentrasi penduduk terbanyak di ibu kota kecamatan.
Kelompok etnis terbanyak adalah masyarakat lokal (Banyuasin), Bugis, Jawa, Bali, Sunda dan
OKI. Tingkat pendidikan di daerah kecamatan ini umumnya masih sangat rendah. Umumnya
anak-anak putus sekolah hanya sampai tingkat SD. Untuk sekolah lanjutan sangat jarang
terdapat di daerah ini. Kalaupun harus meneruskan ke tingkat SLTP atau SMU, harus
mengeluarkan biaya untuk transportasi yang tinggi. Karena tingkat sekolah tersebut hanya
terdapat di ibu kota kecamatan atau bahkan harus ke Palembang.

Penduduk di kecamatan Makarti jaya sebagian besar memeluk agama Islam dan sebagian
kecil Katholik & Hindu. Arus migrasi penduduk umumnya untuk mencari pekerjaan baik di
kota Palembang maupun antar desa/kecamatan.

1.6 Kelembagaan Pemerintah
Kelembagaan pemerintah umumnya sudah sangat lengkap, mulai dari perangkat kecamatan,
Pospol, Babinsa, PPLKB, Jupen, Subdiknas Kecamatan dan Kantor Urusan Agama.
Kelembagaan pemerintah yang ada tersebut dianggap telah mempu untuk melayani kebutuhan
masyarakat.



1.7 Kelembagaan Formal/Informal Masyarakat
Sistem Marga tidak ada lagi, kelembagaan informal yang ada di tingkat Desa adalah kelompok
Tani, kelompok pengajian, Kelompok PUKK Desa Upang, dan Lembaga Adat. Sementara
untuk kelembagaan formal berupa BPD, LPM dan Karang Taruna serta KUD.

1.8 Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan
 Sarana pendidikan yang ada pada tingkat Kecamatan yaitu 2 SMU, 3 SLTP, 4 SD

dan 1 TK. Untuk disetiap Desa sarana pendidikan hanya ada SD.
 Sarana Kesehatan

Ada tenaga Dokter satu orang dan tidak ada puskesmas untuk di tingkat Desa hanya
ada Pustu, Bidan Desa dan Posyandu.

1.9 Akses Masyarakat ke Jasa Pemerintah dan Umum
Jaringan Listrik di kota Kecamatan sudah tersedia (instalasi PLN) dengan generator PLTD,
untuk akses komunikasi baru ada satu buah wartel, sementara sarana air bersih belum ada sama
sekali. Untuk akses keamanan masyarakat desa hanya mengandalkan pengamanan bersama
karena aparat kepolisian hanya ada di kota Kecamatan. Untuk pelayanan masyarakat di bidang
pemerintahan, pembuatan KTP, dsb cukup dilakukan melalui Kepala Dusun atau Kepala Desa
yang bersangkutan. Untuk transportasi sungai, terdapat speedboat umum yang setiap hari secara
reguler dapat mengangkut masyarakat ke ibu kota kecamatan maupun propinsi.

1.10 Potensi Sumber Daya Alam
Dengan kondisi alam yang ada, maka daerah ini hanya memiliki sumber daya alam berupa hasil
pertanian, kebun kelapa serta hasil sungai. Keadaan tanahnya cukup subur, hanya tergantung
sistem pengolahan yang lebih baik diharapkan dapat lebih menghasilkan maksimal.

1.11 Sumber Penghasilan dan Mata pencaharian
Sumber penghasilan masyarakat adalah nelayan tangkap, bertani sawah, PNS, berkebun kelapa
dan sebagian kecil buruh tani dan pedagang. Sementara masyarakat belum terlihat untuk
adanya perubahan mata pencarian yang lain.

1.12 Penggunaan SDA dan Lahan
Untuk wilayah transmigrasi seluruhnya sudah terbuka sebagai areal persawahan dan
perkebunan dan untuk di daerah pedesaan masih banyak terdapat hutan / semak belukar pola-
pola penggunaan SDA dan Lahan, pola perkebunan dan pertanian (Desa Upang) dengan
membuka lahan/hutan yang masih kosong untuk dijadikan wilayah persawahan.

1.13 Penguasaan dan Hak penggunaan SDA dan Lahan
Penguasaan untuk di desa, artinya lokasi masyarakat eks marga, mereka mendapatkan lahan
dengan cara membuka hutan (pancung alas, membeli dan warisan). Untuk desa Transmigrasi
lahan didapat dari pemberian pemerintah melalui Program Transmigrasi.

1.14 Perencanaan Penggunaan SDA dan Lahan
Hingga saat ini masyarakat maupun unsur pemerintah lokal belum menunjukkan adanya
perencanaan untuk penggunaan lahan (dalam skala besar) untuk keguanaan lain, misalnya
perkebunan besar. Pola penggunaan dan pemanfaatan lahan yang demikian ternyata masih
cukup untuk dipertahankan oleh masyarakat.

1.15 Sejarah dan Rawan Kebakaran Lahan dan Hutan
Lokasi daerah ini umumnya memiliki sejarah kebakaran hutan yang memiliki intensitas tinggi,
dimana wilayahnya banyak terdapat semak belukar. Namun kebakaran hutan tersebut tidak



bersifat menyeluruh, karena disamping semak belukar, di daerah ini terdapat areal persawahan
yang cukup terbuka lebar. Kebakaran hutan / lahan yang cukup besar terjadi pada tahun 1997.

1.16 Kegiatan sektor Swasta-perusahaan
Untuk kegiatan pada sektor swasta, misalnya perkebunan besar, atau kegiatan lainnya yang
diusahakan oleh pihak swasta dari luar daerah hingga saat ini belum ada.

1.17 Kegiatan Sektor Umum/program Pemerintah
Program pengembangan kecamatan mulai tahun 2000 lebih difokuskan pada pembuatan
jalan/jembatan cor beton di ibukota kecamatan dan desa-desa. Hal ini dianggap penting karena
arus transportasi darat yang demikian pada saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai
sarana untuk mengakses hasil pertanian ke pasar maupun sebaliknya.

1.18 Konflik Sosial
Konflik sosial untuk daerah ini dirasa sangat minim. Namun untuk desa Upang, terdapat
persoalan yang beberapa tahun terakhir ini cukup serius yaitu konflik perbatasan wilayah desa
dengan penduduk desa di kecamatan Mariana. Konflik ini karena adanya perbedaan
pemahaman masyarakat tentang batas-batas desa yang dianut menurut wilayah marga Upang
pada waktu pemerintahan marga. Namun pada saat ini wilayah tersebut telah berubah menurut
sistem pemerintahan desa.

1.19 Kerawanan Daerah
Angka kriminalitas di daerah ini umumnya didominasi oleh kasus pencurian dan perampokan
di perairan.

2. Keadaan Per Desa
Desa lokasi Survey untuk kecamatan Makarti Jaya hanya ada 1 desa yaitu:

2.1. Desa Upang

No Item Keterangan
1 Bentang Alam Daerah dataran rendah, sebagian rawa

dengan perairan pasang surut

2 Lokasi, luas dan batas Wilayah eks. Marga, luas 4223 ha dengan
batas-batas:
1.sebelah barat kecamatan mariana
2.sebelah timur desa Upang Makmur
3.sebelah utara desa Upang jaya
4.sebelah Srimulya,salek Agung,desa salek
mulia.

3 Keadaan Umum Dominasi persawahan, multi etnis : Melayu
(penduduk asli), pendatang Bugis, OKI,
Palembang

4 Aksesbilitas dan transportasi Jarak
desa kec/kab/palembang

45 Km/95Km/45Km

5 Sarana Ekonomi
Toko/warung
Pabrik Padi
Pasar
Kios Saprodi
Koperasi
Mobil
Sepeda Motor
Perahu
Kapal

5bh
33 bh
1 Pasar Kalangan

3 bh

80 % dari jumlah penduduk

6 Fasilitas Umum
Tempat Ibadah
Tempat Olahraga

6 buah
5 buah



Balai Pertemuan -
7 Kependudukan

Penyebaran
Kelamin
Kelas umur < 15
15 – 15 tahun
> 55 tahun
Kelompok Etnis
Agama
Pendidikan
Tdk Tamat SD
Tamat SD
SLTP
SLTA
Transmigrasi
Migrasi

2867 jiwa
2849 jiwa
260 jiwa
Melayu, Bugis, Jawadan sunda
100 % Islam
-

-
-
-
-
-
-

8 Sarana Pendidikan
Jumlah SD sederajat
Jumlah Murid
Jumlah Guru
Jumlah SLTP sederajat
Jumlah Murid
Jumlah Guru
Jumlah SLTA sederajat
Jumlah Murid
Jumlah Guru
Sarana Kesehatan
Posyandu
Jumlah kader
Puskesmas
Dokter
Tenaga Medis
Bidan Desa

2 buah
600 orang
8 orang
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9 Kesehatan Masyarakat -
10 Kelembagaan Pemerintah Desa -
11 Kelembagaan Formal/Informal

Koperasi
- BPD, LPM dan lembaga adat
- KUD

12 Tokoh-tokoh masyarakat

13 Akses Masyarakat ke Jasa
- Pemerintah
- Umum

-Mudah/kurang
-Mudah

14 Potensi SDA - Pertanian
15 Sumber Penghasilan

Mata Pencaharian
- Sektor pertanian (sawah)
- Petani dan pencari ikan

16 Penggunaan SDA dan Lahan
- Sawah
- Kebun
- Pemukiman
- Ladang berpindah
- Semak Belukar/hutan
- Rawa
- Batas Kepemilikan tanah

-
-
-
-
-
-
- kurang jelas

17 Pola-pola penggunaan SDA dan
Lahan

-penggunaan SDA dan lahan hanya sebatas
pengelolaan untuk laha pertanian dan
perkebunan. Mereka masih mengelola lahan
tersebut dengan sistem tradisional sehingga
terdapat beberapa bagian dari areal yang
belum dimanfaatkan secara optimal,

18 Penguasaan penggunaan SDA dan
Lahan



Bukti Kepemilikan
19 Perencanaan Penggunaan SDA dan

Lahan
20 Sejarah dan Rawan kebakaran

hutan dan lahan
- Terjadi Kebakaran
- Lokasi
- Luas

-tahun 1997
-semak belukar di dusun 1 dan dusun 2
-

21 Kegiatan Sektor Swasta –
perusahaan

-tidak ada kegiatan sektor swasta dalam skala
besar;

22 Kegiatan sektor umum
Proyek/program pemerintah

23 Konflik Sosial - sengketa perbatasan desa
24 Kerawanan Daerah - Pencurian dan perampokan di perairan
25 Kebutuhan

Permasalahan

- Alat –alat pertanian
- Pupuk

- Saluran
26 Trend pendapatan Desa Meningkat karena serangan hama babi

berkurang
27 Trend pendapatan Keluarga Meningkat karena serangan hama babi

berkurang
28 Mobilitas Masyarakat Ke Palembang mengunjungi keluarga dan

belanja barang-barang kebutuhan pokok

B. Kecamatan Muara Telang

1. Gambaran Umum

1.1 Bentang Alam
Bentang alam dan medan wilayah kecamatan Muara Telang di dominasi dataran rendah, dari
desa ke desa di hubungkan oleh sungai alam dan sebagian kecil dihubungkan oleh sungai
buatan atau lebih dikenal dengan parit. Kecamatan Muara Telang merupakan daerah
transmigrasi tahun 70 an dan tahun 80 an sehingga desa-desa di kecamatan ini disebut dengan
dua istilah yaitu Desa Eks.Trans (untuk desa-desa transmigrasi) dan desa Eks.Marga (untuk
desa-desa yang berpenduduk asli)

1.2 Penyebaran dan batas-batas Desa
Penyebaran masyarakat dan konsentrasi juga berbeda antara desa-desa Eks.Trans dan desa-
desa Eks.Marga. Untuk desa-desa Eks.Trans pemukiman masyarakat menyebar sesuai dengan
penataan lahan transmigrasi sedangkan penyebaran masyarakat Eks. Marga pemukiman
masyarakat terkonsentrasi di dearah pinggiran sungai/memanjang sesuai dengan DAS wilayah
desa masing-masing. Batas-batas desa secara umum batas antara desa yang satu dengan desa
lainnya yaitu pertanian (persawahan),hutan dan semak belukar semua relatif jelas.

1.3 Aksesbilitas dan transportasi
Jarak antara desa yang satu dengan yang lainnya tidak berjauhan sarana transportasi yang
digunakan untuk menuju kedesa-desa yang ada yaitu menggunakan speedboat, motor sungai
dan perahu. Jaringan jalan yang ada yaitu jalan kecamatan (ibukota kecamatan) kondisinya
jalan tanah dapat di lewati mobil dan sepeda motor dalam mengangkut hasil pertanian,
kemudian jaringan sungai tidak dapat di lalui ketika air pasang surut. Jarak dengan desa-desa
0 – 25 km, jarak dengan ibukota kabupaten 70 km dan jarak dengan ibu kota propinsi 35 km.

1.4 Infrastruktur Ekonomi
Infrastruktur Ekonomi yang ada (ibukota kecamatan) meliputi : pasar tetap (pusat perdagangan
masyarakat dalam wilayah kecamatan). Sementara untuk sarana transportasi masih sebagian
besar menggunakan jalur sungai, walaupun ada beberapa daerah telah menggunakan jalur



darat. Industri rumah tangga berupa pembuatan tempe dan tahu (ibukota kecamatan),industri
pertukangan (kusen) dan pabrik penggilingan padi.

1.5 Kependudukan
Jumlah desa lokasi survey di kecamatan Muara Telang sebanyak 5 Desa masing-masing :

1.5.1 Desa Telang Jaya
Desa Telang Jaya adalah desa transmigrasi tahun 70 –an. Penyebaran dan konsentrasi daerah
yang ramai adalah wilayah tansmigrasi. Konsentrasi penduduk paling padat adalah wilayah
dusun 4 desa Telang Jaya, karena dusun 4 merupakan lokasi pasar kecamatan. Agama yang
dianut sebagian besar adalah Islam dan sebagian kecil Kristen dan Hindu. Masyarakat yang
bermukim terdiri dari multi Etnis yaitu masyarakat transmigran (Jawa Barat, Jawa
Tengah,Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali), serta penduduk asli Sumatera Selatan
(Palembang, OKI, Muba dan Banyuasin).

1.5.2. Desa Talang Lubuk
Desa Talang Lubuk adalah desa Eks. Marga, penyebaran dan konsentrasi pemukiman
penduduk berada di sepanjang pinggiran sungai. Sebagian besar atau bahkan seluruh
penduduk desa ini memeluk agama Islam. Penduduk desa ini hanya terdapat suku asli atau
penduduk lokal dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa lokal.

1.5.3. Desa Terusan Tengah
Desa terusan Tengah adalah desa Eks. Marga, dengan penyebaran dan konsentrasi
pemukiman penduduk berada di sepanjang pinggiran sungai Telang, parit-parit dan
beberapa anak sungai lainnya. Agama yang dianut oleh penduduk adalah 100 % Islam dan
suku bangsa penduduknya adalah mesyarakat asli /masyarakat lokal.

1.5.4. Desa Muara Telang
Desa Muara Telang adalah desa Eks. Marga, penyebaran dan konsentrasi pemukiman
penduduk berada di pinggiran sungai sesuai dengan DAS wialyah desanya. Agama yang
dianut 100% Islam dan Etnis Sumatera Selatan (Palembang,OKI,Muba dan Banyuasin)

1.5.5. Desa Karang Anyar
Desa Karang Anyar adalah desa Eks.Marga, penyebaran dan konsentrasi pemukiman
penduduk berada di pinggiran sungai sesuai dengan DAS wilayah desanya.Agama yang
dianut 100% Islam dan Etnis yang homogen yaitu penduduk asli.

1.6. Kelembagaan Pemerintah
Tingkat kecamatan : pemerintah kecamatan (seksi Kesos dan seksi PMD), Kepolisi
Sektor,Resort kehutanan dan Perkebunan,Subdin diknas Kecamatan,Subdin Pertanian
Kecamatan, Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan dan Kantor Urusan Agama. Tingkat desa (5
Lokasi Survey) masing-masing pemerintah Desa.

1.7. Kelembagaan Formal/Informal Masyarakat
Kecamatan Muara Telang merupakan Eks. MargaTelang setelah adanya UU No.5/th 79 sistem
marga dihapuskan, sampai dengan saat ini kebiasaan adat yang memberi warna dalam
kehidupan masyarakat hampir seluruhnya sirna kecuali sebagian kecil masih dirasakan dalam
kegiatan ritual keagamaan dan perkawinan.
Kelembagaan Formal : BPD, LPM, dan Lembaga Adat
Kelembagaan Informal : Kelompok tani dan kelompok parit yang ada di desa - desa, dan
Koperasi Unit Desa.



1.8. Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan
Di kota kecamatan penyebaran sarana pendidikan cukup merata dan tingkat pendidikan sudah
tersedia mulai dari TK,SD sederajat,SLTP sederajat dan SLTA sederajat. Untuk di desa-desa
hanya ada SD sederajat kecuali di desa Muara Telang terdapat MI dan MAN.
Sarana Kesehatan (di kota kecamatan ) sudah ada Puskesmas dan Tenaga Dokter dan di desa-
desa sebagian ada puskesmas pembantu dan Posyandu.

1.9. Akses Masyarakat ke Jasa Pemerintah dan Umum
Jaringan listrik dikota kecamatan sudah tersedia (instalasi PLN) dengan generator PLTD, air
bersih belum ada sama sekali baik dikota kecamatan apalagi di desa-desa, polisi hanya ada di
kota kecamatan.

1.10. Potensi Sumber Daya Alam
Kondisi wilayah dataran rendah dan sebagian rawa-rawa, potensi untuk peratanian/perkebunan
sawah, kebun kelapa, kebun tumpang sari. Kesuburan tanah sebagian besar tanahnya subur dan
sebagian kecil pada desa-desa Eks.Trans sawahnya kurang subur karena asam.Potensi hutan
untuk didesa-desa Eks. Trans masih cukup luas akan tetapi kebanyakan bekas kebakaran dan
sekarang menjadi belukar.

1.11. Sumber Penghasilan dan Mata Pencaharian
Sumber penghasilan masyarakat adalah bertani sawah, berkebun kelapa, berdagang dan
sebagian kecil nelayan.Produk pertanian (sawah) untuk Desa Eks. Trans sebagian untuk
konsumsi dan sebagian dijual, untuk desa Eks. Marga sebagian besar hasil sawah untuk
kebutuhan konsumsi. Untuk produk perkebunan (kelapa) seluruhnya untuk dijual.

1.12. Penggunaan SDA dan Lahan
Secara umum untuk desa Eks.Trans tanah-tanah mereka di buka sebagian areal persawahan
dan kebun kelapa dan kebun tumpang sari untuk desa-desa Eks.Marga tanah-tanah mereka
dibuka sebagai areal persawahan dan disekitar wilayah pemukiman sudah ada kebun kelapa tua
(kebun kelapa warisan).

1.13. Pola-pola penggunaan SDA dan Lahan
Pola perkebunan untuk desa Eks.Trans menanam tanaman palawija sebagai tanaman selingan
pasca panen padi, keberadaan lahan pertanian seluruhnya dimanfaatkan. Untuk desa Eks.
Marga banyak persawahan yang tidak tergarap sehingga menjadi belukar,ketika mereka ingin
bersawah kembali belukar tersebut mereka buka.

1.14. Penggunaan dan Hak penggunaan SDA dan Lahan
Untuk desa-desa Eks. Trans status lahan adalah hak milik yang di dapat dari pemberian
pemerintah melalui program transmigrasi. Bukti kepemilikan yang mereka punyai adalah
sertifikat untuk desa-desa Eks. Marga status lahan adalah hak milik perorangan yang mereka
melalui warisan, membuka hutan (pancung alas) dan membeli.

1.15. Perencanaan Penggunaan SDA dan Lahan:
Perencanaan penggunaan SDA untuk kecamatan ini belum ada.

1.16. Sejarah dan rawan kebakaran Lahan dan Hutan
Kebakaran lahan dan hutan hanya terjadi di wilayah desa-desa Eks. Marga pada tahun
1986,1991,1997. Kebakaran hutan terjadi akibat kegiatan manusia membersihkan lahan
dengan membakar sehingga api merambat ke hutan dan semak belukar dan hutan gambut
sehingga kebakaran berlangsung lama.



1.17. Kegiatan Sektor Swasta-Perusahaan
Tidak ada

1.18. Kegiatan Sektor Umum/ Program Pemerintah
Program pengembangan wilayah kecamatan pada tahun 2000 di fokuskan pada pembuatan
jalan cor beton di sebagian desa-desa dalam wilayah kecamatan.

1.19. Konflik Sosial
Ada sebagian kecil persoalan tata batas wilayah desa antara desa Eks. Marga dan desa
Eks.Trans serta ada persoalan tata batas wilayah desa sebagai akibat dari pemekaran desa.

1.20. Kerawanan Daerah
Hampir diseluruh desa sering terjadi pencurian pada malam hari.

2. Keadaan Per desa

No Item Desa Telang
Jaya

Desa Talang
Lubuk

Desa Terusan
Tengah

Desa Muara
Telang

Desa Karang
Anyar

1 Bentang Alam - Dataran
rendah dengan
perairan
musiman
(pasang surut air
laut);
- Daerah
persawahan;
- Wilayah desa
seluruhnya
sudah terbuka
sebagai areal
persawahan.

- Dataran
rendah dengan
perairan
musiman
(pasang surut
air laut)
mendesak ke
aliran sungai;
- Sebagian
daerah
persawahan
dan
perkebunan
kelapa.

- Dataran
rendah dengan
perairan
musiman
(pasang surut
air laut) yang
mendesak ke
aliran sungai;
- Sebagian
daerah
persawahan
dan
perkebunan
kelapa

- Dataran
rendah dengan
perairan
musiman
(pasang surut
air laut) yang
mendesak ke
aliran sungai;
- Sebagian
daerah
persawahan
dan
perkebunan
kelapa

- Dataran
rendah dengan
perairan
musiman
(pasang surut
air laut) yang
mendesak ke
aliran sungai;
- Sebagian
daerah
persawahan
dan
perkebunan
kelapa

2 Lokasi,luas dan
batas

Eks Trans
dengan luas
1500 ha
dan batas-batas :
1. sebelah barat
Desa Panca
Mukti
2. sebelah utara
Desa Mekar
Sari
3. sebelah timur
Desa Mukti
Jaya
4.sebelah
selatan Desa
telang makmur

Eks Marga
dengan luas
1600 ha
dan batas-batas
:
1.sebelah barat
Desa Terusan

Dalam
2.sebelah timur
Desa Sumber
Hidup
3. sebelah utara
desa Panca
Mukti
4. sebelah
selatan Desa
Karang Anyar

Eks Marga
dengan luas
8500 ha
dan batas-batas
:
1. sebelah barat
Desa Terusan
Dalam
2. sebelah
timur Muara
telang
3.sebelah Utara
Desa karang
Anyar
4.sebelah
selatan Desa
Marga Rahayu

Eks Marga
dengan luas
ha
dan batas-batas
:
1. sebelah barat
Desa karang
Anyar
2. sebelah
timur Sumber
Jaya
3. sebelah
Utara Desa
Teluk Payo
4. sebelah
selatan Desa
Terusan
Tengah

Eks Marga
dengan luas
5000 ha dan
batas-batas :
1.sebelah barat
Desa
Srimenanti
2. sebelah
timur Desa
Muara Telang
3. sebelah
Utara Desa
Tanjung Laga
4. sebelah
selatan Desa
Terusan Dalam

3 Keadaan Umum - Dominasi
Persawahan;
- Multi Etnis
(Jawa,Bali dan
Sumatera
Selatan).

- Dominasi
persawahan
dan
perkebunan
kelapa;
- Etnis
homogen.

- Dominasi
persawahan
dan
perkebunan
kelapa;
- Etnis
homogen.

- Dominasi
persawahan
dan
perkebunan
kelapa;
- Etnis
homogen.

- Dominasi
persawahan
dan
perkebunan
kelapa;
- Etnis
homogen.

4 Aksesbilitas dan
transportasi jarak
desa
kec/kab/Palembang

2 ½ jam speed +
mobil /6 km /2
jam speed.

½ jam speed +
/3 jam speed +
mobil / 2 jam
speed.

¾ jam speed /3
¼ jam speed +
mobil / 2 ¼
jam speed.

1 jam speed /3
½ jam speed +
mobil / 2 ½
jam speed.

1 ¼ jam speed
/3 ¾ jam speed
+ mobil / 2 ¾
jam speed.



5 Sarana Ekonomi
Toko/warung
Pabrik padi
Pasar
Kios saprodi
Koperasi
Mobil
Sepeda motor
Perahu
Kapal

143 buah
23 buah
1 buah
6 buah
2 buah

11 buah
84 buah
9 buah

12 buah

6 buah
-
-
-
-
-
-
-
-

10 buah
-
-
-

10 buah
-
-
-
-

50 buah
-
-
-
-
-
-

145 buah
45 buah

41 buah
-
-
-
-
-
-

560 buah
300 buah

6 Fasilitas Umum
Tempat Ibadah
Tempat Olahraga
Balai Pertemuan

21 buah
24 buah

1 buah

3 buah
4 buah
1 buah

6 buah
3 buah

-

6 buah
10 buah

-

3 buah
2 buah
1 buah

7 Kependudukan
Penyebaran
Kelamin
Kelas umur < 15
15-55
>55
Kelompok Etnis
Agama
Pendidikan
Tdk Tamat SD
Tamat SD
SLTP
SLTA
Transmigrasi
Migrasi

Merata disetiap
wilayah desa

1693 Orang
1600 Orang
164 Orang

Islam,Kristen
dan Hindu

147 Orang
39 Orang
36 Orang

-
80 % dari
jumlah
penduduk

-

Pemukiman
terkonsentrasi
di pinggiran
sungai

146 Orang
-
-

Islam

970 Orang
-

30 Orang
10 Orang

-
-

Pemukiman
terkonsentrasi
di pinggiran
sungai

-
-
-

Islam

116 Orang
106 Orang
44 Orang
29 Orang

-
-

Pemukiman
terkonsentrasi
di pinggiran
sungai

131 Orang
171 Orang
40 Orang

Islam

812 Orang
773 Orang
298 Orang
137 Orang

-
-

Pemukiman
terkonsentrasi
di pinggiran
sungai

83 Orang
-
-

Islam

2392 Orang
1456 Orang

173 Orang
38 Orang

-
-

8 Sarana Pendidikan
Jumlah SD
sederajat
Jumlah Murid
Jumlah Guru
Jumlah SLTP
sederajat
Jumlah Murid
Jumlah Guru
Jumlah SLTA
sederajat
Jumlah Murid
Jumlah Guru
Sarana Kesehatan
Posyandu
Jumlah kader
Puskesmas
Dokter
Tenaga Medis
Bidan Desa

3 buah
450 Orang

18 Orang
3 buah

650 Orang
20 Orang
1 buah

310 Orang
18 Orang

1 buah
4 Orang
4 buah

1 Orang
1 Orang
1 Orang

2 buah
800 Orang

10 Orang
-
-
-
-
-
-

1 buah
2

Orang
-
-
-

1 Orang

2 buah
300 Orang

12 Orang
-
-
-
-
-
-

1 buah
-
-
-
-
-

2 buah
300 Orang

12 Orang
-
-
-
-
-
-

1 buah
5 Orang
1 buah

-
-

2 Orang

1 buah
248 Orang

8 Orang
-
-
-
-
-
-

1 buah
1 Orang
1 Pustu

-
-

2 Orang

9 Kesehatan
Masyarakat

10 Kelembagaan
Pemerintah Desa

- Kades
- Sekdes
- Kaur
- Kadus

- Kades
- Sekdes
- Kaur
- Kadus

- Kades
- Sekdes
- Kaur
- Kadus

- Kades
- Sekdes
- Kaur
- Kadus

- Kades
- Sekdes
- Kaur
- Kadus

11 Kelembagaan
Formal/Informal

- Kelompok
Tani (aktif)

- Kelompok
Parit

- Kelompok
Parit

- Kelompok
Tani dan

- Kelompok
Parit



Koperasi
- Koperasi aktif - -

kelompok Parit
- Koperasi
tidak aktif

-

12 Tokoh-tokoh
masyarakat

13 Akses Masyarakat
ke Jasa
- Pemerintah

- Umum

- mudah

-

- mudah

-

- mudah

-

- mudah

-

- Sulit terutama
denagn Kades
karena Kades
sering berada
di luar Desa
-

14 Potensi SDA - Sawah - Sawah
- Kebun Kelapa
- Hutan
Belukar

- Sawah
- Kebun
Kelapa
- Hutan
Belukar

- Sawah
- Kebun
Kelapa
- Hutan
Belukar

- Sawah
- Kebun
Kelapa
- Hutan
Belukar

15 Sumber
Penghasilan

Mata Pencaharian

- Produksi
sawah
- Produksi
Kebun/tumpang
sari (palawija)
- Tani
- PNS
- Buruh
- Kerajinan
Rumah Tangga
- Pedagang

- Produksi
sawah
- Produksi
Kebun Kelapa

- Tani
- PNS
- Buruh
- Pedagang

- Produksi
sawah
- Produksi
Kebun Kelapa

- Tani
- PNS
- Buruh
- Pedagang

- Produksi
sawah
- Produksi
Kebun Kelapa

- Tani
- PNS
- Buruh
- Pedagang
- Nelayan

- Produksi
sawah
- Produksi
Kebun Kelapa

- Tani
- PNS
- Buruh
- Pedagang
- Nelayan

16 Penggunaan SDA
dan Lahan
- Sawah
- Kebun
- Pemukiman
- Ladang berpindah
- Semak
Belukar/hutan
- Rawa
- Batas
Kepemilikan tanah

1.225 ha
57,5 ha
-
-
-
-
-

690 ha
640 ha

-
-

158 ha
150 ha

-

800 ha
700 ha
200 ha
300 ha

5 ha
-

1 ha

2.250 ha
1.700 ha

-
25 ha

-
-
-

-
-
-
-
-
-

1 ha

17 Pola-pola
penggunaan SDA
dan Lahan

- Persawahan;
- Kebun
Palawija
selingan pasca
panen padi;
- Kebun Kelapa

- Persawahan
- Kebun Kelapa
- Kebun Jeruk

- Persawahan-
Kebun Kelapa

- Persawahan-
Kebun Kelapa

- Persawahan
Kebun Kelapa

18 Penguasaan
penggunaan SDA
dan Lahan

Bukti Kepemilikan

Hak milik
pemberian
pemerintah
melalui program
Transmigrasi

Sertifikat

Hak milik yang
di dapat
melalui
membuka
hutan (pancung
alas), warisan
dan membeli.

Segel SPH

Hak milik yang
di dapat
melalui
membuka
hutan (pancung
alas), warisan
dan membeli.

Segel SPH

Hak milik yang
di dapat
melalui
membuka
hutan (pancng
alas), warisan
dan membeli.
Segel SPH

Hak milik yang
di dapat
melalui
membuka
hutan (pancng
alas), warisan
dan membeli.

Segel SPH
19 Perencanaan

Penggunaan SDA
dan Lahan

20 Sejarah dan Rawan
kebakaran hutan
dan lahan
- Terjadi
Kebakaran
- Lokasi
- Luas

1997
Wilayah desa
(DS II)
4 ha

1997
Wilayah desa
(DS II)
4 ha

1997
Wilayah desa
(DS II)
100 ha

1991
Parit 12
1000 ha



21 Kegiatan Sektor
Swasta -perusahaan

22 Kegiatan sektor
umum
Proyek/program
pemerintah

- Program
pengembangan
kecamatan
LPPK

-Program
pengembangan
kecamatan
LPPK
- Rencana
bantuan alat
pengelalahan
minyak kelapa
dari
Disperindag
kabupaten

- Program
pengembangan
kecamatan
LPPK

-Program
pengembangan
kecamatan
LPPK
- Rencana
Proyek Tata
Air Mikro
(TAM)

- Program
pengembangan
kecamatan
LPPK

23 Konflik Sosial Tata batas
akibat
pemekaran
desa

24 Kerawanan Daerah
25 Kebutuhan

Permasalahan

- Alat –alat
pertanian
- Pupuk

- Saluran

- Alat –alat
pertanian
- Pupuk, bibit
unggul

- Saluran

- Alat –alat
pertanian
- Pupuk, bibit
unggul

- Saluran

- Alat –alat
pertanian
- Pupuk, bibit
unggul

- Saluran

- Alat –alat
pertanian
- Pupuk, bibit
unggul

- Saluran
26 Trend pendapatan

Desa
Menurun karena
hama tikus

Menurun, hasil
kurang biaya
operasional
tinggi, hama
babi dan
monyet

Menurun, hasil
kuirang,
banyak hama
babi

Menurun, hasil
kurang karena
banyak hama
babi

Menurun, hasil
kurangkarena
banyak hama
babi

27 Trend pendapatan
Keluarga

Menurun Menurun Menurun Menurun Menurun

28 Mobilitas
Masyarakat

Setiap tahun
mengunjungi
keluarga di
Jawa

Ke Palembang
mengunjungi
keluarga dan
belanja barang-
barang
kebutuhan
pokok

Keluar Desa
mengunjungi
keluarga dan
membeli
barang-barang
kebutuhan
pokok

Keluar Desa
berdagang dan
mengunjungi
keluarga

Keluar Desa
mengunjungi
keluarga

C. Kecamatan Banyuasin II

1. Gambaran Umum
1.1.Bentang Alam

Kondisi alam & medan di wilayah kecamatan Banyuasin II di dominasi dataran rendah, terletak
di muara Sungai Musi. Sebagaian wilayah kecamatan merupakan wilayah pesisir pantai karena
berbatasan langsung dengan laut sampai ke perbatasan Jambi. Daerah timur sampai utara
didominasi Wetlands dan bagian Barat hutan rawa gambut. Sebagian kecamatan Banyuasin II
merupakan daerah transmigrasi dimana areal lahan transmigrasi tersebut terkonsentrasi di
daerah Karang Agung dan sebagian desa-desa yang lain adalah desa Eks. Marga.

1.2.Penyebaran dan batas-batas Desa
Penyebaraan penduduk dan konsentrasinya juga berbeda antara desa-desa Eks Trans dan desa-
desa Eks Marga. Untuk desa-desa Eks Trans penyebaran penduduk usaha sesuai dengan
penataan lahan transmigrasi sedangkan untuk desa-desa Eks Marga pemukiman dan
penyebaran penduduk terkonsentrasi di desak pinggiran sungai. Batas-batas desa untuk desa-
desa Eks Trans semuanya jelas dan untuk desa-desa Eks Marga kurang begitu jelas terutamaa
perbatasan wilayah desa dengan kawasan hutan.



1.3.Aksebilitas dan Transportasi
Jarak antara desa yang satu dengan yang lainnya sebagian nya relatif jauh sebagai relatif dekat
untuk berhubungan antar desa menggunakan jaringan sungai dan laut di tempuh dengan alat
transportasi speed boat , perahu dan motor sungai.

1.4.Infrastruktur Ekonomi
Infrastruktur Ekonomi yang ada (ibukota Kecamatan) yaitu : pasar tetap (pusat perdagangan
masyarakat dalam wilaayah kecamatan), industri rumah tangga berupa pembuatan terasi dari
udang, pembuatan kerupuk dan kemplang, kerajinan membuat atap dari nipah dan pembuatan
Anglu(tungku) dari tanah.

1.5.Kependudukan
Jumlah desa lokasi Survey di kecamatan Banyuasin II sebanyak 4 Desa seluruhnya Desa Eks.
Marga masing-masing :

1.5.1. Desa persiapan Prajen Jaya
Desa persiapan Prajen Jaya merupakan desa teluk di siapkan menjadi desa definitif
pemekaran dari Desa Sungsang II. Pemukiman penduduk terkonsentrasi di wilayah
pinggiran sungai terdiri dari 4 dusun, agama yang mereka anut 100% Islam, dari multi Etnis
yaitu : Bugis (dominasi 80% OKI dan Banyuasin).

1.5.2. Desa Teluk Payo
Desa Teluk Payo adalah desa Eks Marga,penyebaran dan konsentrasi pemukiman penduduk
di pinggiran sungai, terdiri dari 3 dusun Etnis Bugis (mayoritas), OKI dan Banyuasin, agama
Islam.

1.5.3. Desa Sungai Semut
Desa Sungai Semut adalah Desa Eks. Marga yang berbatasan dengan Trans Makarti Jaya.
Penyebaran dan konsentrasi penduduk di pinggiran sungai (musi) terdiri dari 4 dusun, Etnis
dominasi Bugis,OKI dan Banyuasin, agama mayoritas Islam dan sebagian kecil Kristen

1.5.4. Desa Muara Baru
Desa Muara Baru adalah Desa Eks.Marga yang berbatasn dengan wilayah Transmigrasi
Makarti Jaya, penyebaran dan konsentrasi penduduk di pinggiran sungai (musi), pendidikan
rendah (sebagian besar tidak tamat SD), terdiri dari 4 dusun, etnis Bugis (mayoritas),
Melayu (Banyuasin) dan OKI, agama 90 % Islam dan selebihnya Kristen.

1.6.Kelembagaan Pemerintah
Tingkat kecamatan : Pemerintah Kecamatan, Kepolisian Sektor,Koramil,Resort Kehutanan dan
Perkebunan, Sub diknas kecamatan, Subdin serta Kantor Urusan Agama.

1.7.Kelembagaan Formal/Informal Masyarakat
Sistem Marga tidak ada lagi,kelembagaan informal yang ada di tingkat Desa adalah kelompok
parit dimana satu batang parit penguasaan tanah pertanian di koordinir oleh Ketua parit.
Lembaga-lembaga informal lainnya adalah : BPD,LPM dan Lembaga adat.

1.8.Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan
 Sarana pendidikan yang ada pada tingkat Kecamatan yaitu 1 SMU swasta, 1 SLTP Negeri

dan 1 SD Negeri. Untuk tingkat Desa hanya ada SD.
 Sarana Kesehatan

Ada tenaga Dokter satu orang dan tidak ada puskesmas untuk di tingkat Desa hanya
ada Pustu, Bidan Desa dan Posyandu.



1.9.Akses Masyarakat ke Jasa Pemerintah dan Umum
Jaringan Listrik di kota Kecamatan sudah tersedia (instalasi PLN) dengan generator PLTP, air
bersih belum ada sama sekali. Jasa keamanan hanya ada di kota Kecamatan.

1.10. Potensi Sumber Daya Alam
Kondisi wilayah dataran rendah, rawa,hutan lahan basah (wilayah Taman Nasional Sembilang)
dan hutan rawa gambut (wilayah Buffer zone TNS). Untuk pertanian/perkebunan :
sawah,kebun kelapa dan kebun tumpang sari (pinang,coklat,kopi dan pisang),tanah (sawah)
cukup subur.

1.11. Sumber Penghasilan dan Mata pencaharian
Sumber penghasilan masyarakat adalah nelayan tangkap,bertani sawah,berkebun kelapa dan
sebagian kecil buruh dan pedagang.

1.12. Penggunaan SDA dan Lahan
Untuk Wilayah hutan lahan basah pada tahun 2003 dijadikan Taman Nasioanal Sembilang dan
hutan rawa gambut dijadilkan zona penyangga TNS. Untuk di daerah pedesaan wilayah di
buka sebagai persawahan dan kebun kelapa sebagiannya tidak tergarap sehingga menjadi
semak belukar.

1.13. Pola-pola penggunaan SDA dan Lahan
Pola perkebunan dan pertanian di setiap Desa dengan membuka lahan/hutan yang masih
kosong untuk dijadikan wilayah persawahan.

1.14. Penguasaan dan Hak penggunaan SDA dan Lahan
Penguasaan lahan dengan cara membuka hutan (pancung alas, membeli dan warisan). Untuk
desa Transmigrasi lahan didapat dari pemberian pemerintah melalui program Transmigrasi.

1.15. Perencanaan Penggunaan SDA dan Lahan
Lokasi desa ini termasuk dalam rintisan jalan pelabuhan Tanjung Siapi-api.

1.16. Sejarah dan Rawan Kebakaran Lahan dan Hutan
Kebakaran Hutan terjadi hampir di setiap wilayah Desa pada tahun 1991 dan 1997.

1.17. Kegiatan sektor Swasta-perusahaan
Tidak ada

1.18. Kegiatan Sektor Umum/program Pemerintah
Program pengembangan kecamatan pada tahun 2000 di fokuskan pada pembuatan
jalan/jembatan cor beton di ibukota kecamatan dan desa-desa.

1.19. Konflik Sosial
Tidak ada

1.20. Kerawanan Daerah
Pencurian

2. Keadaan Per desa

No Item Desa Prajen Jaya Desa Teluk Payo Desa Sungai
Semut

Desa Muara Baru

1 Bentang Alam Dataran rendah,
sebagian rawa

Dataran rendah,
dengan perairan

Dataran rendah
dengan perairan

Dataran rendah
dengan perairan



dengan perairan
pasng surut

pasang surut pasang surut pasang surut

2 Lokasi, luas dan
batas

Luas wilayah 2500
ha dan batas-batas
:
1.sebelah Barat
Desa Sumber Jaya
2.sebelah Timur
Desa Sungsang
2. sebelah Utara
Desa Teluk Payo
3. sebelah selatan
sungai Musi

Luas wilayah 3000 ha
dan batas-batas :
1. sebelah barat Desa
Muara Telang
2. sebelah Timur
Desa Sungsang IV
3.sebelah Utara
Sungai Banyuasin
4.sebelah Selatan
Sungai Telang

Luas wilayah 4300
ha dan batas-batas
:
1. sebelah Barat
Desa Muara Baru
2. sebelah Timur
selat Bangka
3. sebelah Utara
Desa Sungsang
4. sebelah selatan
Sungai Upang

Luas wilayah 400
ha dan batas-batas
:
1. sebelah Barat
Desa Upang
2.sebelah Timur
Desa Sungai
Semut
3. sebelah Utara
Sungai Musi
4. sebelah Selatan
Sungai Upang

3 Keadaan Umum

4 Aksesbilitas dan
transportasi Jarak
desa
kec/kab/palembang

30 km/115/60 km 30 km/85 km/55km 10 km/135 km/90
km

10 km/3 jam/2 jam

5 Sarana Ekonomi
Toko/warung
Pabrik Padi
Pasar
Kios Saprodi
Koperasi
Mobil
Sepeda Motor
Perahu
Kapal

40 buah
6 buah

-
2 buah
1buah
5 buah

330 buah
100 buah

5 buah

16 buah (Dusun 1)
-
-
-
-

59 buah
19 buah
5 buah

-

40 buah
8 buah
1 buah

-
1 buah

12 buah
80 buah
60 buah
9 buah

15 buah
12 buah
1 buah

-
-

9 buah
Banyak
77 buah
1 buah

6 Fasilitas Umum
Tempat Ibadah
Tempat Olahraga
Balai Pertemuan

2 buah
-
-

8 buah
5 buah

-

10 buah
12 buah

-

7 buah
4 buah

2 buah (balai
dusun)

7 Kependudukan
Penyebaran
Kelamin
Kelas umur < 15
15 – 15 tahun
> 55 tahun
Kelompok Etnis
Agama
Pendidikan
Tdk Tamat SD
Tamat SD
SLTP
SLTA
Transmigrasi
Migrasi

Pemukiman
terkonsentrasi di
pinggiran sungai

700 Orang
800 Orang

93 Orang

Islam

-
133 Orang

7 Orang
-

Pemukiman
terkonsentrasi di
pinggiran sungai

2500 Orang
4000 Orang
1500 Orang

Islam

232 Orang
57 Orang

-
-

Pemukiman
terkonsentrasi di
pinggiran sungai

799 Orang
1537 Orang
688 Orang

Islam/Kristen

-
400 Orang
290 Orang

-

Pemukiman
terkonsentrasi di
pinggiran sungai

-
-
-

90 % Islam

300 Orang
400 Orang
100 Orang

-

8 Sarana Pendidikan
Jumlah SD sederajat
Jumlah Murid
Jumlah Guru
Jumlah SLTP
sederajat
Jumlah Murid
Jumlah Guru
Jumlah SLTA
sederajat
Jumlah Murid
Jumlah Guru

1 buah
133 Orang

4
Orang

1 buah

7 Orang
-
-
-

2 buah
kurang lebuh 200

Orang
20 Orang

1 buah MDA
Sanawiyah

-
7 Orang

-
-
-

3 buah
Kurang lebih 250

Orang
17 Orang

-
-
-
-
-
-

3 buah
240 Orang
10 Orang

-
-
-
-
-
-

1 buah



Sarana Kesehatan
Posyandu
Jumlah kader
Puskesmas
Dokter
Tenaga Medis
Bidan Desa

1 buah
-
-
-
-
-

1 buah
5

2 buah
-
-

1 Orang

1 buah
5
-
-
-

1 Orang

8
-
-
-

1 Orang

9 Kesehatan
Masyarakat

10 Kelembagaan
Pemerintah Desa

- Kades
- Sekdes
- Kaur
- Kadus

- Kades
- Sekdes
- Kaur
- Kadus

- Kades
- Sekdes
- Kaur
- Kadus

- Kades
- Sekdes
- Kaur
- Kadus

11 Kelembagaan
Formal/Informal
Koperasi

- Kelompok Tani
(aktif)

- Koperasi aktif

- Kelompok Tani
(aktif)

-

- Kelompok Tani
(aktif)

- Koperasi aktif

- Kelompok Tani
(aktif)

-
12 Tokoh-tokoh

masyarakat
13 Akses Masyarakat ke

Jasa
- Pemerintah

- Umum

- mudah

-

- mudah

-

- mudah

-

- mudah

-

14 Potensi SDA
15 Sumber Penghasilan

Mata Pencaharian

- Produksi sawah
- Produksi Kebun

- Tani
- PNS
- Buruh
- Pedagang
- Nelayan

- Produksi sawah
- Produksi Kebun

- Tani
- PNS
- Buruh
- Pedagang
- Nelayan

- Produksi sawah
- Produksi Kebun

- Tani
- PNS
- Buruh
- Pedagang
- Nelayan

-

-

16 Penggunaan SDA
dan Lahan
- Sawah
- Kebun
- Pemukiman
- Ladang berpindah
- Semak
Belukar/hutan
- Rawa
- Batas Kepemilikan
tanah

791 ha
105 ha

-
-

300 ha
-
-

200 ha
1000 ha

-
-

1500 ha
5 ha
-

2600 ha
1250 ha

50 ha
-

110 ha
-

2 ha

-
-
-
-
-
-
-

17 Pola-pola
penggunaan SDA dan
Lahan

- Persawahan;
- Kebun;

- Persawahan;
- Kebun;

- Persawahan;
- Kebun;

- Persawahan;
- Kebun;

18 Penguasaan
penggunaan SDA dan
Lahan

Bukti Kepemilikan

Hak milik yang di
dapat melalui
membuka hutan
(pancung alas),
warisan dan
membeli.

Segel SPH

Hak milik yang di
dapat melalui
membuka hutan
(pancung alas),
warisan dan membeli.

Segel SPH

Hak milik yang di
dapat melalui
membuka hutan
(pancung alas),
warisan dan
membeli.

Segel SPH

Hak milik yang di
dapat melalui
membuka hutan
(pancung alas),
warisan dan
membeli.

Segel SPH
19 Perencanaan

Penggunaan SDA
dan Lahan

20 Sejarah dan Rawan
kebakaran hutan dan
lahan
- Terjadi Kebakaran

1997
Dalam Desa

1991,1996,1997
Dalam desa

1997
Dalam desa

Tahun 70 an
Dalam desa



- Lokasi
- Luas

20 ha 500 ha Kurang lebih 10 ha -

21 Kegiatan Sektor
Swasta -perusahaan

22 Kegiatan sektor
umum
Proyek/program
pemerintah

23 Konflik Sosial
24 Kerawanan Daerah
25 Kebutuhan

Permasalahan

- Alat –alat
pertanian
- Pupuk

- Saluran

- Alat –alat pertanian
- Pupuk

- Saluran

- Alat –alat
pertanian
- Pupuk

- Saluran

- Alat –alat
pertanian
- Pupuk

- Saluran
26 Trend pendapatan

Desa
Biasa saja karena
tidak ada masalah

Menurun karena
keadaan ekonomi
belum stabil

Biasa saja seperti
tahun yang lalu

Menurun karena
harga jual murah,
harga beli mahal

27 Trend pendapatan
Keluarga

Menurun karena
padinya kurang
bagus hama tikus

Menurun karena
harga-harga
kebutuhan sangat
tinggi sedangkan
harga gabah murah

Meningkat karena
irigasi dijaga
sirkulasi air
sehingga panen
agak meningkat

Menurun karena
harga jual beras
murah, harga beli
untuk konsumsi
mahal

28 Mobilitas Masyarakat Ke Palembang
mengunjungi
keluarga dan
belanja barang-
barang kebutuhan
pokok

Ke Palembang
mengunjungi
keluarga dan belanja
barang-barang
kebutuhan pokok

Ke Palembang
mengunjungi
keluarga dan
belanja barang-
barang kebutuhan
pokok

Ke Palembang
mengunjungi
keluarga dan
belanja barang-
barang kebutuhan
pokok



BAB III
TEMUAN-TEMUAN POKOK DAN ANALISIS

1. Temuan-temuan Pokok:

1.1. Aspek SDA
Potensi Sumber Daya Alam di daerah ini umumnya berupa bentangan lahan

persawahan, perkebunan rakyat, sebagian kecil hutan dan sektor perikanan, baik sungai,
tambak dan laut. Potensi sumber daya alam tersebut masih tergolong sangat besar.

Sementara pada sisi yang lain potensi yang ada ternyata belum dimanfaatkan oleh
penduduk secara baik. Hal ini terbukti dengan hampir sebagian besar lahan menjadi semak
belukar, sehingga menimbulkan kebakaran hutan pada saat-saat musim kemarau. Untuk
sektor perkebunan juga demikian adanya, dimana lahan yang ada juga tidak dimanfaatkan
secara maksimal serta pengelolaan pasca panen (misalnya kopra) tidak mampu menembus
pasar yang lebih luas. Permasalahan yang muncul umumnya berupa kegagalan panen
karena kondisi alan berupa pasang surut serta hama babi. Pada sektor kelautan dan sungai,
juga tergolong memiliki potensi SDA yang cukup besar. Namun untuk peralatan canggih
dan kapal yang lebih besar umumnya dimiliki oleh nelayan dari luar daerah, bahkan kapal
pukat harimau/trowl yang menyebabkan menurunnya hasil tangkapan.

1.2. Aspek Ekonomi
Aspek ekonomi pada desa-desa lokasi survey terdapatnya beberapa desa yang

memiliki pasar tetap, yaitu pasar yang setiap hari menyediakan kebutuhan pokok
masyarakat. Sementara pada setiap seminggu sekali terdapat pasar/kalangan dimana pasar
tersebut didatangi oleh warga di beberapa desa secara bergilir. Jalur transportasi sungai
dinilai sangat baik dan murah untuk mengangkut produk-produk hasil bumi masyarakat,
bahkan masyarakat juga dapat memanfaatkan transportasi laut untuk kebutuhan pengapalan
hasil bumi mereka.

Karena sebagian besar desa-desa di daerah ini merupakan lahan pertanian yang
sangat luas, maka di setiap desa umumnya terdapat penggilingan padi, serta langku-langku
untuk pengeringan kopra. Industri rumah tangga yang ada berupa produk anyaman dan
makanan (keripik udang, dsb). Sementara untuk kegiatan ekonomi mereka juga terdapat
beberapa koperasi, namun tidak berfungsi dengan baik.

Munculnya master plan tentang perencanaan pelabuhan Tanjung Siapi-api pada
saatnya akan banyak mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat di 3 kecamatan ini.
Namun hampir seluruh masyarakat maupun aparat lokal belum memiliki rencana yang baik
untuk persiapan apabila nanti pelabuhan tersebut mulai aktif.

1.3. Aspek Sosial
Pada aspek sosial ditemukan bahwa masyarakat walaupun terdapat multi etnis,

namun masih menjaga hubungan sosial yang baik. Konflik antar suku maupun antar warga
sangat jarang terjadi. Sementara untuk kerawanan terhadap konflik dipicu oleh persoalan
tata batas desa dan tumpang tindih kepemilikan lahan/tanah.

Fungsi dan peran dari aparat lokal juga cukup baik walaupun sarana komunikasi
antara pemerintah dengan penduduk masih sulit karena faktor jarak antara desa dengan
kecamatan maupun antara pemerintah desa dengan warganya. Pada desa yang ada
umumnya memiliki lembaga-lembaga sosial baik formal (BPD,LPM dan Lembaga Adat)
maupun informal (kelompok pengajian, arisan maupun kelompok tani dan nelayan).
Walaupun fungsi dan perannya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, namun kelompok
ini telah banyak membantu masyarakat di dala suatu wadah sosial.



1.4. Aspek Budaya.
Umumnya masyarakat eks Marga etnis Banyuasin maupun suku Bugis masih

menjaga adat dan kebiasaan masing-masing. Hal ini terbukti dengan beberapa kegiatan
ritual adat yang sering mereka lakukan (misalnya sedekah parit, kegiatan ritual keagamaan,
dsb.). Walaupun sudah mulai punah dan tidak banyak ditaati, umumnya masyarakat
tersebut memiliki pranata adat yang berkaitan dengan pola pengelolaan lahan yang
termasuk di dalamnya aturan untuk mengendalikan pembukaan lahan dengan cara
membakar.

Karena kondisi alam merupakan daerah pasang surut, serta jalur transportasi darat
yang masih kurang, maka budaya untuk mengakses terhadap pemukiman dan lahan usaha
ke daerah darat dilakukan masyarakat dengan membuat parit. Parit-parit ini disamping
berfungsi sebagai sarana transportasi, namun juga bermanfaat untuk fungsi pertanian bagi
mereka. Pada parit-parit tersebut diketuai oleh kepala parit, dimana berfungsi sebagai
sesepuh adat, tempat ijin pembukaan areal dan rumah bagi penduduk baru serta kegiatan-
kegiatan lainnya. Kepala parit inilah yang memiliki fungsi secara informal membantu
pemerintahan desa.

1.5. Infrastruktur
Infrastruktur di daerah ini tergolong sangat minim, dimana adanya instalasi listrik

desa yang tidak berfungsi, saluran-saluran air (parit) banyak yang tersumbat, pembangunan
Tata Air Mikro (TAM) yang bermasalah terhadap pembebasan lahan masyarakat,
banyaknya Kantor Kepala Desa yang tidak difungsikan, ada desa yang tidak mempunyai
Kantor Kepala Desa, Puskesmas Pembantu terutama didesa-desa tidak berfungsi, belum
adanya jalan dan jembatan penghubung antar desa dan bahkan sebagian antar dusun dan
kurangnya bangunan fisik sekolah.

1.6. Trend Penghasilan Desa dan Keluarga
Penghasilan desa dan keluarga di desa-desa lokasi survey pada umumnya menurun

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi alam, yaitu
pasang surut yang tidak teratur, sehingga mempengaruhi produktifitas pertanian dan
perkebunan. Penurunan kwalitas kesuburan tanah juga cukup mempengaruhi.Pada sisi lain
biaya produksi yang tinggi tidak sebanding dengan harga hasil produksi pertanian
masyarakat.

1.7. Kecenderungan Mobilitas Penduduk:
Mobilitas penduduk dalam kaitannya dengan lapangan kerja cukup tinggi. Umumnya

arus mobilitas tersebut antar desa dan kecamatan untuk lapangan pekerjaan dibidang
pertanian dan nelayan pada musim-musim panen. Sementara untuk arus mobilitas ke kota
(Palembang) umumnya untuk berdagang, sekolah maupun pekerjaan lainnya di kota.

2. Analisis Hasil Temuan

2.1. Aspek SDA
Kondisi lahan yang ada di 3 kecamatan ini umumnya termasuk lahan yang marjinal.

Sehingga hanya tanaman-tanaman tertentu yang dapat tumbuh dengan subur. Pasang surut
air laut yang tidak menentu dan membawa larutan air yang mengandung garam dan
menggenangi tanaman sangat mempengaruhi tingkat kesuburan lahan hingga tidak
berproduksinya tanaman masyarakat. Pada lokasi yang agak kurang terpengaruh pasang
surut air laut, cenderung lebih subur.



Untuk lahan-lahan yang cenderung tidak dikelola dengan baik sehingga menjadi
semak belukar, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:

a. Karena kebiasaan masyarakat yang cenderung mengolah lahan sekedar cukup
untuk memenuhi kebutuhan hidup beberapa waktu saja, sehingga tidak berfikir
untuk pendapatan yang lebih besar;

b. Pengetahuan tentang pengelolaan lahan yang minim serta SDM untuk mengelola
yang kurang;

c. Belum adanya kelompok tani yang bekerja secara gotong-royong untuk
mengelola lahan tidur tersebut;

d. Minimnya penyuluhan tentang pertanian yang berkelanjutan;
Sementara untuk sumber daya kelautan dan sungai berupa hasil ikan ternyata juga

tidak dikelola secara optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor sarana untuk pemasaran hasil
berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang belum ada. Sehingga para nelayan cenderung
menjual hasilnya secara sendiri-sendiri. Apabila di daerah ini terdapat TPI, paling tidak
stabilitas harga hasil tangkapan juga terjaga.

Untuk sumber daya hutan yang hanya terdapat di kecamatan Banyuasin II ternyata
juga telah difungsikan sebagai taman nasional, perkebunan besar, serta rencana pembukaan
pelabuhan Tanjung Siapi-api sangat mempengaruhi SDA yang ada.

Pola-pola penggunaan lahan terutama pada desa-desa eks. Trans di 3 Kecamatan
lokasi survey pada umumnya berupa kebiasaan mereka membuka areal hutan/semak
belukar untuk memperluas lahan persawahan dan perkebunan kelapa. Umumnya mereka
membuka lahan dengan cara membakan karena alasan bahwa, hutan / semak belukar
merupakan sarang hama babi sehingga harus dibuka atau dibakar. Oleh karena kuantitas
sumber daya alam di wilayah ini semakin lama semakin menurun. Alasan masyarakat yang
demikian memang mendekati kebenaran. Namun harus disadari bahwa munculnya babi
bukan karena semakin luasnya semak belukar yang ada, tetapi secara hukum alam predator
(pemangsa) terhadap babi yaitu harimau telah punah. Dimana hutan tempat bersarang pun
telah ditebang habis. Sehingga mata rantai keseimbangan alam ini menjadi terputus.

2.2. Aspek Ekonomi
Karena dominasi mata pencaharian masyarakat di 10 Desa lokasi survey adalah

bertani dan sebagian kecil pedagang dan nelayan, maka peluang ekonomi yang
dikembangkan oleh mereka adalah sektor pertanian (persawahan pasang surut), sektor
perkebunan dan perikanan laut. Masyarakat menekuni peluang ekonomi tersebut hanya
terbatas ketergantungannya pada kondisi alam. Sehingga potensi ekonomi ini belum tergali
dengan maksimal.

Berbagai hasil pertanian maupun perkebunan (misalnya kebun kelapa), masyarakat
belum maksimal untuk mengelolanya. Walaupun secara tradisional mereka mempunyai
kemampuan untuk mengolah kelapa menjadi minyak. Salah satu faktor penyebabnya adalah
kurangnya pengetahuan tentang budi daya kopra, sistem pengolahan yang masih sederhana,
pengaruh pasang surut dan yang paling penting karena pemasaran yang belum jelas. Karena
pada kenyataannya pasar memang lebih cenderung memilih minyak goreng dari bahan baku
kelapa sawit serta diolah dengan teknologi tinggi, dari pada minyak dari kopra, dengan
teknologi yang sangat tradisional.

Sementara pemasaran hasil bumi tersebut sangat dipengaruhi oleh fasilitas
transportasi dan pasar. Di berbagai daerah lokasi survey umumnya tidak memiliki sarana
transportasi yang lancar serta pasar yang ada hanya sebatas pasar tradisional (kalangan)
yang hanya buka seminggu sekali. Barang-barang yang dipasarkan hanya sebatas kebutuhan
rumah tangga misalnya pakaian, peralatan dapur, sembako, buah-buahan, dsb.yang
kesemuanya berupa produk yang didatangkan dari kota atau luar daerah. Sehingga
masyarakat yang datang ke pasar tersebut cenderung hanya sebagai konsumen produk kota.



Padahal kebutuhan masyarakat adalah sebuah pasar yang mampu menampung hasil
bumi mereka, sekaligus menyediakan kebutuhan sehari-hari penduduk. Karena kondisi
ketersediaan pasar yang demikan, maka muncul kecenderungan masyarakat untuk menjual
hasil pertanian kepada tengkulak atau dijual ke Kota Palembang. Yang paling
memprihatinkan bahwa penjualan hasil pertanian tersebut umumnya secara ijon, dimana
umumnya mereka juga telah memiliki hutang untuk biaya penanaman kepada para
tengkulak. Keseimbangan suatu kondisi ekonomi desa yang ideal adalah bahwa desa adalah
tempat produksi dan masyarakat adalah produsen hasil bumi mereka sekaligus pelaku pasar
yang memiliki posisi tawar untuk hasil produk mereka. Namun kenyataannya tidak terjadi
bahkan hanya menjadi konsumen dari produk kota.

Kemudian minat untuk menjadikan Industri Rumah Tangga menjadi mata
pencaharian alternatif belum begitu ditekuni karena seluruh industri rumah tangga yang ada
di desa-desa lokasi survey (Pembuatan tahu tempe di Desa Telang jaya, Pembuatan kerupuk
udang di Desa Upang, Sungsang II, pembuatan tikar dan tenun songket di Desa karang
anyar, pembuatan anglo/tungku tanah dan atap nipah) belum ada pasar penampung produk.
Biaya operasional untuk menggerakkannya terlalu mahal dan belum ada bantuan modal dari
pihak luar. Produksi industri rumah tangga tidak sebanding dengan modal dan kebutuhan
pasar yang hanya sebatas lingkup desa maupun kecamatan.

2.3. Aspek Sosial:
Seiring dengan semakin bertambahnya penduduk dan mahalnya nilai ekonomi

persawahan dan perkebunan, serta ketidakjelasan batas wilayah desa menyebabkan
beberapa desa mengalami permasalahan batas wilayah. Desa desa tersebut antara lain: Desa
Upang mengalami konflik batas wilayah dengan desa di kecamatan lain, dan Desa Karang
Anyar dengan Desa Karang Baru akibat pemekaran Desa. Konflik tersebut tidak lebih
sebagai ekses dari pemberlakuan UU 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Desa yang mencerabut akar budaya pemerintahan marga yang ada di daerah ini. Problem
yang muncul tersebut tidak lebih karena tidak terakomodirnya adat budaya masyarakat ke
dalam sistem tata pemerintahan desa. Sehingga masyarakat hingga saat ini tidak ada
kepastian antara tata batas menurut marga atau menurut UU yang harus ditaati.

Walaupun konflik di 2 desa tersebut tidak menjadi konflik terbuka, namun hal ini
jelas sangat mengganggu otonomi desa dalam menjalankan roda pembangunan.
Perencanaan tata ruang desa jelas sangat dipengaruhi oleh luasan wilayah desa.

Rawannya kasus pencurian di daerah ini umumnya dipicu oleh pengaruh sulitnya
ekonomi dan kegagalan panen di bebarapa desa. Di samping itu hal tersebut juga sangat
dipengaruhi oleh jauhnya dari jangkauan aparat keamanan serta luasnya wilayah. Sementara
untuk konflik yang lain berupa konflik tumpang tindih kepemilikan lahan yang terjadi di
beberapa desa di kecamatan Banyuasin II. Faktor penyebab utamanya adalah bahwa pola
sertifikasi tanah di desa-desa tersebut dan umumnya desa desa lain tidak berjalan. Sementar
diantara mereka yang memiliki tanah umumnya terlalu lama meninggalkan lahan/kebun dan
kembali lagi.

2.4.Aspek Budaya:
Pola-pola penggunaan lahan terutama pada desa-desa eks. Trans di 3 Kecamatan

lokasi survey pada umumnya berupa kebiasaan mereka membuka areal hutan/semak
belukar untuk memperluas lahan persawahan dan perkebunan kelapa. Umumnya mereka
membuka lahan dengan cara membakar karena alasan bahwa, hutan / semak belukar
merupakan sarang hama babi sehingga harus dibuka atau dibakar. Oleh karena kuantitas
sumber daya alam di wilayah ini semakin lama semakin menurun. Alasan masyarakat yang
demikian memang mendekati kebenaran. Namun harus disadari bahwa munculnya babi
bukan karena semakin luasnya semak belukar yang ada, tetapi secara hukum alam predator



(pemangsa) terhadap babi yaitu harimau telah punah. Dimana hutan tempat bersarang pun
telah ditebang habis. Sehingga mata rantai keseimbangan alam ini menjadi terputus.

2.5.Aspek Infrastruktur:
Kurangnya sarana dan prasarana di daerah ini lebih banyak disebabkan karena

ketidak seimbangan pembangunan di daerah. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh SDA
didaerah ini belum begitu diminati oleh investor maupun pemerintah, karena promosi dari
pemerintahan lokal maupun kabupaten yang sangat kurang. Apalagi untuk daerah ini pada 2
tahun terakhir ini menjadi wilayah kabupaten baru. Sehingga kebijakan yang langsung
menyentuh pembangunan di daerah ini belum dapat diakomodir dengan baik.

2.5.Analisis SWOT Ekonomi & Kelembagaan
Sektor Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman
Ekonomi:
-pertanian
-perkebunan

-Nelayan

Lahan masih luas
Lahan masih luas

Potensi besar

SDM kurang
Pemasaran sulit

alat sederhana

Swasembada beras
Industri kopra

Permintaan pasar
besar

Hama babi,pengairan
pasang surut

-trowl, nelayan asing

Kelembagaan:
Kepala desa

BPD

LPM

Lembaga non
formal lainnya

Cukup memiliki
pengaruh

Sebagai mitra kades
dalam
Penyelengaraan
Pem.Desa

Masing-masing desa
ada

Kelembagaan adat
masih ada

Kurangnya sarana
Pendukung Tugas

Anggotanya
banyak belum
mengerti tugas dan
fungsinya.

Anggotanya
banyak belum
mengerti tugas dan
fungsinya.
Tidak dipelihara
dengan baik

Masih banyak
SDA yang belum
dimanfaatkan
Perencanaan desa
yang lebih
demokratis.

Sangat dibutuhkan
oleh masyarakat

Dapat diakomodir
dalam peraturan
desa

-Lembaga adat yang
masih kuat

-tidak ada

-tidak ada

-tidak diakui

BAB IV
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan:
Desa-desa di lokasi survey umumnya memiliki kekayaan SDA yang cukup besar.

Namun tidak diimbangi dengan pengelolaan yang dilakukan secara optimal. Pola-pola
penggunaan sumber daya alam sebagai areal persawahan dan perkebunan belum ditata
dengan baik, mereka cenderung membuka hutan seluas-luasnya tanpa mengefektifkan lahan
yang sudah ada mereka menggunakan cara-cara praktis untuk mempersiapkan lahan yaitu
dengan cara membakar.

Pada sisi lain sarana dan prasarana baik jalan, pendidikan, listrik, kesehatan, pasar,
dsb tergolong sangat minim. Dalam hal tata pemerintahan serta kelembagaan formal dan
informal belum berfungsi secara maksimal sehingga laju pembangunan desa juga banyak



yang tidak berjalan dengan baik. Minat sektor swasta untuk melakukan investasi didaerah
ini juga sangat kurang karena kondisi alam dan prasarana yang belum ada.

Masyarakat belum banyak memiliki kreatifitas dalam hal pengelolaan SDA serta
sektor perekonomian yang lain, sehingga angka pertumbuhan ekonomi yang cenderung
turun. Kondisi ekonomi masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh kondisi alan berupa
pasang surut yang tidak menentu.

2. Implikasi
Implikasi dari penggunaan sumber daya alam yang terus mengalami tekanan akibat

dari pembukaan lahan baru, kebiasaan masyarakat membakar hutan/lahan untuk
pembersihan, tanpa melakukan efektifitas penggunaan lahan yang ada adalah menyebabkan
kuantitas sumber daya alam semakin lama semakin menurun.

Tidak berfungsinya kelembagaan formal yang ada ternyata juga cukup
mempengaruhi laju pembangunan di daerah serta menimbulkan sikap apatis masyarakat
pada sektor ekonomi.

3. Rekomendasi:

3.1. Perencanaan Tata Ruang wilayah / desa Partisipatif:
Harus adanyanya stemulan berupa penguatan terhadap kelembagaan formal maupun

informal desa. Kelembagaan tersebut harus difungsikan dengan baik sebagai perencanaan,
monitoring dan evaluasi terhadap pembanguan desa. Segala bentuk aturan dan sangsi dari
masyarakat serta dokumen-dokumen data harus dikumpulkan, dan pada akhirnya dapat
dihidupkan kembali untuk mendukung kelembagaan formal yang ada melalui proses
penyadaran dan pemberdayaan bagi mereka.

3.2. Pengelolaan sumber daya alam secara partisipatif;
Di dalam pengelolaan SDA harus dimunculkan kelompok-kelompok tani maupun

perkumpulan lain (misalnya parit) yang memiliki integritas tinggi didalam membangun
sektor pertanian dan perikanan. Kelompok ini lah yang nantinya sebagai wadah bagi
perencanaan pengelolaan lahan dan produktifitas lahan.

3.3. Program pembangunan, aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya;
Sementara untuk

4. Calon-calon desa prioritas:
1. Desa Upang kec. Makarti Jaya;
2. Desa Telang Lubuk, kec. Muara Telang;
3. Desa Persiapan Prajen (Sungsang II) kec. Banyuasin II
4. Desa Teluk Payo, Kec. Banyuasin II;
5. Desa Sungai Semut, kecamatan Banyuasin II



Data GPS 10 desa survey di Kab.Banyuasin

Kecamatan Makarti Jaya
No Nama Desa / tempat S E

1 Desa Upang Jaya
GPS.001 Kantor Camat
Makarti Jaya

02. 29. 08.0 104.58.33.3

Kecamatan Muara Telang

No Nama Desa / tempat S E
1 Desa Telang Jaya

GPS.005 Kantor Camat
Muara Telang

02.40.26.7 104. 53.58.2

2 Desa Talang Lubuk
GPS.008 Kantor Kepala
Desa Talang Lubuk

02.36.36.3 104.51.30.8

3 Desa Terusan Tengah
GPS.011 Rumah Kepala
Desa Terusan Tengah

02.33.09.4 104.50.36.7

4 Desa Muara Telang
GPS.013 Rumah Kepala
Desa Muara Telang

02.30.59.4 104.49.31.8

5 Desa Karang Anyar
GPS.018 Rumah Kades
Desa Karang Anyar

02.32.10.8 104.48.10.4

Kecamatan Banyuasin II

No Nama Desa / tempat S E

1 Desa Prajen Jaya
GPS.021 Rumah Kades
II Desa Sungsang II

02.32.110.8 104.52.36.2

2 Desa Teluk Payo
GPS.027 Kantor Kepala
Desa Teluk Payo

02.227.53.2 104.49.26.1

3 Desa Sungai Semut
GPS.030 Kantor Kepala
Desa Sungai Semut

02.24.58.6 104.59.05.1

4 Desa Muara Baru
GPS.033 Rumah Kepala
Desa Muara Baru

02.33.55.8 104.57.30.8



2. Keadaan Per desa

No Item Desa Prajen Jaya Desa Teluk Payo Desa Sungai
Semut

Desa Muara Baru

1 Bentang Alam Dataran rendah,
sebagian rawa
dengan perairan
pasng surut

Dataran rendah,
dengan perairan
pasang surut

Dataran rendah
dengan perairan
pasang surut

Dataran rendah
dengan perairan
pasang surut

2 Lokasi, luas dan
batas

Luas wilayah 2500
ha dan batas-batas
:
1. Desa Sungsang I
2. Desa Sungsang
II
3. Desa Sumber
Jaya
4. Sungai Telang
5. Sungai Musi

Luas wilayah 3000 ha
dan batas-batas :
1. Desa Tanjung Laga
2. Desa Muara Telang
3. Desa Sungsang II
(parit Prajen)

Luas wilayah 4300
ha dan batas-batas
:
1. Desa Muara
Baru
2. Desa Sungsang
III
3. Desa Makarti
Jaya
4. Desa Sungai
Salek
5. Selat Bangka

Luas wilayah 400
ha dan batas-batas
:
1. Desa Upang
2. Desa Makarti
Jaya
3. Desa Pangestu
4. Sungai Musi

3 Keadaan Umum

4 Aksesbilitas dan
transportasi Jarak
desa
kec/kab/palembang

30 km/115/60 km 30 km/85 km/55km 10 km/135 km/90
km

10 km/3 jam/2 jam

5 Sarana Ekonomi
Toko/warung
Pabrik Padi
Pasar
Kios Saprodi
Koperasi
Mobil
Sepeda Motor
Perahu
Kapal

40 buah
6 buah

-
2 buah
1buah
5 buah

330 buah
100 buah

5 buah

16 buah (Dusun 1)
-
-
-
-

59 buah
19 buah
5 buah

-

40 buah
8 buah
1 buah

-
1 buah

12 buah
80 buah
60 buah
9 buah

15 buah
12 buah
1 buah

-
-

9 buah
Banyak
77 buah
1 buah

6 Fasilitas Umum
Tempat Ibadah
Tempat Olahraga
Balai Pertemuan

2 buah
-
-

8 buah
5 buah

-

10 buah
12 buah

-

7 buah
4 buah

2 buah (balai
dusun)

7 Kependudukan
Penyebaran
Kelamin
Kelas umur < 15
15 – 15 tahun
> 55 tahun
Kelompok Etnis
Agama
Pendidikan
Tdk Tamat SD
Tamat SD
SLTP
SLTA
Transmigrasi
Migrasi

Pemukiman
terkonsentrasi di
pinggiran sungai

700 Orang
800 Orang

93 Orang

Islam

-
133 Orang

7 Orang
-

Pemukiman
terkonsentrasi di
pinggiran sungai

2500 Orang
4000 Orang
1500 Orang

Islam

232 Orang
57 Orang

-
-

Pemukiman
terkonsentrasi di
pinggiran sungai

799 Orang
1537 Orang
688 Orang

Islam/Kristen

-
400 Orang
290 Orang

-

Pemukiman
terkonsentrasi di
pinggiran sungai

-
-
-

90 % Islam

300 Orang
400 Orang
100 Orang

-

8 Sarana Pendidikan



Jumlah SD sederajat
Jumlah Murid
Jumlah Guru
Jumlah SLTP
sederajat
Jumlah Murid
Jumlah Guru
Jumlah SLTA
sederajat
Jumlah Murid
Jumlah Guru
Sarana Kesehatan
Posyandu
Jumlah kader
Puskesmas
Dokter
Tenaga Medis
Bidan Desa

1 buah
133 Orang

4
Orang

1 buah

7 Orang
-
-
-

1 buah
-
-
-
-
-

2 buah
kurang lebuh 200

Orang
20 Orang

1 buah MDA
Sanawiyah

-
7 Orang

-
-
-

1 buah
5

2 buah
-
-

1 Orang

3 buah
Kurang lebih 250

Orang
17 Orang

-
-
-
-
-
-

1 buah
5
-
-
-

1 Orang

3 buah
240 Orang
10 Orang

-
-
-
-
-
-

1 buah
8
-
-
-

1 Orang

9 Kesehatan
Masyarakat

10 Kelembagaan
Pemerintah Desa

- Kades
- Sekdes
- Kaur
- Kadus

- Kades
- Sekdes
- Kaur
- Kadus

- Kades
- Sekdes
- Kaur
- Kadus

- Kades
- Sekdes
- Kaur
- Kadus

11 Kelembagaan
Formal/Informal
Koperasi

- Kelompok Tani
(aktif)

- Koperasi aktif

- Kelompok Tani
(aktif)

-

- Kelompok Tani
(aktif)

- Koperasi aktif

- Kelompok Tani
(aktif)

-
12 Tokoh-tokoh

masyarakat
13 Akses Masyarakat ke

Jasa
- Pemerintah

- Umum

- mudah

-

- mudah

-

- mudah

-

- mudah

-

14 Potensi SDA
15 Sumber Penghasilan

Mata Pencaharian

- Produksi sawah
- Produksi Kebun

- Tani
- PNS
- Buruh
- Pedagang
- Nelayan

- Produksi sawah
- Produksi Kebun

- Tani
- PNS
- Buruh
- Pedagang
- Nelayan

- Produksi sawah
- Produksi Kebun

- Tani
- PNS
- Buruh
- Pedagang
- Nelayan

-

-

16 Penggunaan SDA
dan Lahan
- Sawah
- Kebun
- Pemukiman
- Ladang berpindah
- Semak
Belukar/hutan
- Rawa
- Batas Kepemilikan
tanah

791 ha
105 ha

-
-

300 ha
-
-

200 ha
1000 ha

-
-

1500 ha
5 ha
-

2600 ha
1250 ha

50 ha
-

110 ha
-

2 ha

-
-
-
-
-
-
-

17 Pola-pola
penggunaan SDA dan
Lahan

- Persawahan;
- Kebun;

- Persawahan;
- Kebun;

- Persawahan;
- Kebun;

- Persawahan;
- Kebun;

18 Penguasaan
penggunaan SDA dan
Lahan

Hak milik yang di
dapat melalui
membuka hutan
(pancung alas),

Hak milik yang di
dapat melalui
membuka hutan
(pancung alas),

Hak milik yang di
dapat melalui
membuka hutan
(pancung alas),

Hak milik yang di
dapat melalui
membuka hutan
(pancung alas),



Bukti Kepemilikan
warisan dan
membeli.

Segel SPH

warisan dan membeli.

Segel SPH

warisan dan
membeli.

Segel SPH

warisan dan
membeli.

Segel SPH
19 Perencanaan

Penggunaan SDA
dan Lahan

20 Sejarah dan Rawan
kebakaran hutan dan
lahan
- Terjadi Kebakaran
- Lokasi
- Luas

1997
Dalam Desa

20 ha

1991,1996,1997
Dalam desa

500 ha

1997
Dalam desa

Kurang lebih 10 ha

Tahun 70 an
Dalam desa

-

21 Kegiatan Sektor
Swasta -perusahaan

22 Kegiatan sektor
umum
Proyek/program
pemerintah

23 Konflik Sosial
24 Kerawanan Daerah
25 Kebutuhan

Permasalahan

- Alat –alat
pertanian
- Pupuk

- Saluran

- Alat –alat pertanian
- Pupuk

- Saluran

- Alat –alat
pertanian
- Pupuk

- Saluran

- Alat –alat
pertanian
- Pupuk

- Saluran
26 Trend pendapatan

Desa
Biasa saja karena
tidak ada masalah

Menurun karena
keadaan ekonomi
belum stabil

Biasa saja seperti
tahun yang lalu

Menurun karena
harga jual murah,
harga beli mahal

27 Trend pendapatan
Keluarga

Menurun karena
padinya kurang
bagus hama tikus

Menurun karena
harga-harga
kebutuhan sangat
tinggi sedangkan
harga gabah murah

Meningkat karena
irigasi dijaga
sirkulasi air
sehingga panen
agak meningkat

Menurun karena
harga jual beras
murah, harga beli
untuk konsumsi
mahal

28 Mobilitas Masyarakat Ke Palembang
mengunjungi
keluarga dan
belanja barang-
barang kebutuhan
pokok

Ke Palembang
mengunjungi
keluarga dan belanja
barang-barang
kebutuhan pokok

Ke Palembang
mengunjungi
keluarga dan
belanja barang-
barang kebutuhan
pokok

Ke Palembang
mengunjungi
keluarga dan
belanja barang-
barang kebutuhan
pokok



Desa yang disurvey – Jumlah KK
Kecamatan Makarti Jaya

Desa Jumlah Kepala
Keluarga

Contoh Ukuran Perincian Responden Per
Desa

Jumlah Persentasi
Desa Upang Jaya

Jumlah

Kecamatan Muara Telang

Desa Jumlah Kepala
Keluarga

Contoh Ukuran Perincian Responden Per
Desa

Jumlah Persentasi

Desa Telang Jaya

Desa Talang Lubuk

Desa Terusan
Tengah
Desa Muara Telang

Desa Karang Anyar
Jumlah

Kecamatan Banyuasin

Desa Jumlah Kepala
Keluarga

Contoh Ukuran Perincian Responden Per
Desa

Jumlah Persentasi

Desa Prajen Jaya

Desa Teluk Payo

Desa Sungai Semut

Desa Muara Baru

Jumlah

Tabel. Komposisi Penduduk Desa Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Kecamatan Makarti Jaya
Kelas Umur Desa Upang Jaya Jumlah Total

L P L P
0-4
5-9

10-14



15-24
25-49
50 up

Jumlah
Total

Kecamatan Muara Telang
Kelas Umur Desa Telang

Jaya
Desa Talang

Lubuk
Desa Terusan

Tengah
Desa Muara

Telang
Desa Karang

Anyar
Jumlah Total

L P L P L P L P L P L P
0-4
5-9

10-14
15-24
25-49
50 up

Jumlah
Total

Kecamatan Banyuasin II
Kelas Umur Desa Prajen

Jaya
Desa Teluk

Payo
Desa Sungai

Semut
Desa Muara

Baru
Jumlah Total

L P L P L P L P L P
0-4
5-9

10-14
15-24
25-49
50 up

Jumlah
Total

Tabel . Komposisi Penduduk Desa Menurut Jenjang Pendidikan
Kecamatan Makarti Jaya
Desa Upang

No Pendidikan Jiwa %
1 Tidak sekolah
2 Tamat SD
3 Tamat SLTP
4 Tamat SLTA
5 Akademi

Jumlah

Kecamatan Muara Telang
Desa Telang Jaya

No Pendidikan Jiwa %
1 Tidak sekolah - -
2 Tamat SD 147 0,04%
3 Tamat SLTP 39 0,01%
4 Tamat SLTA 36 0,01%
5 Akademi

Jumlah

Desa Talang Lubuk
No Pendidikan Jiwa %
1 Tidak sekolah 970 0,42%
2 Tamat SD - -
3 Tamat SLTP 30 0,01%
4 Tamat SLTA 10 0.004%
5 Akademi



Jumlah

Desa Terusan Tengah
No Pendidikan Jiwa %
1 Tidak sekolah 116 0,02%
2 Tamat SD 106 0,02%
3 Tamat SLTP 44 0,009%
4 Tamat SLTA 29 0,006%
5 Akademi

Jumlah

Desa Muara Telang
No Pendidikan Jiwa %
1 Tidak sekolah 812 0,13%
2 Tamat SD 773 0,12%
3 Tamat SLTP 298 0,04%
4 Tamat SLTA 137 0,02%
5 Akademi

Jumlah

Desa Karang Anyar
No Pendidikan Jiwa %
1 Tidak sekolah 2392 0,59%
2 Tamat SD 1456 0,28%
3 Tamat SLTP 173 0,04%
4 Tamat SLTA 38 0,009%
5 Akademi

Jumlah

Kecamatan Banyuasin II
Desa Prajen Jaya

No Pendidikan Jiwa %
1 Tidak sekolah - -
2 Tamat SD 133 0,08%
3 Tamat SLTP 7 0,004%
4 Tamat SLTA - -
5 Akademi

Jumlah

Desa Teluk Payo
No Pendidikan Jiwa %
1 Tidak sekolah 232 0,03%
2 Tamat SD 57 0,007%
3 Tamat SLTP - -
4 Tamat SLTA - -
5 Akademi

Jumlah

Desa Sungai Semut
No Pendidikan Jiwa %
1 Tidak sekolah - -
2 Tamat SD 400 0,14%
3 Tamat SLTP 290 0,10%
4 Tamat SLTA - -
5 Akademi

Jumlah

Desa Muara Baru
No Pendidikan Jiwa %



1 Tidak sekolah 300 0,13%
2 Tamat SD 400 0,18%
3 Tamat SLTP 100 0,04%
4 Tamat SLTA - -
5 Akademi

Jumlah

Sumber Air Minum Per Desa
Kecamatan Makarti Jaya

Desa Air Sungai Air Hujan Sumur Mata Air dari Gunung
Desa Upang Jaya X X - -

Kecamatan Muara Telang
Desa Air Sungai Air Hujan Sumur Mata Air dari Gunung

Desa Telang Jaya X X - -
Desa Talang Lubuk X X - -
Desa Terusan
Tengah

X X - -

Desa Muara Telang X X - -
Desa Karang Anyar X X - -

Kecamatan Banyuasin II
Desa Air Sungai Air Hujan Sumur Mata Air dari Gunung

Desa Prajen Jaya X X - -
Desa Teluk Payo X X - -
Desa Sungai
Semut

X X - -

Desa Muara Baru X X - -

Data GPS Desa-Desa

Kecamatan Makarti Jaya
No Nama Desa / tempat S E
1 Desa Upang Jaya

GPS.001 Kantor Camat Makarti Jaya 02. 29. 08.0 104.58.33.3

Kecamatan Muara Telang
No Nama Desa / tempat S E
1 Desa Telang Jaya

GPS.005 Kantor Camat Muara
Telang

02.40.26.7 104. 53.58.2

2 Desa Talang Lubuk
GPS.008 Kantor Kepala Desa Talang
Lubuk

02.36.36.3 104.51.30.8

3 Desa Terusan Tengah
GPS.011 Rumah Kepala Desa
Terusan Tengah

02.33.09.4 104.50.36.7

4 Desa Muara Telang
GPS.013 Rumah Kepala Desa Muara
Telang

02.30.59.4 104.49.31.8

5 Desa Karang Anyar
GPS.018 Rumah Kades Desa Karang
Anyar

02.32.10.8 104.48.10.4

Kecamatan Banyuasin II
No Nama Desa / tempat S E



1 Desa Prajen Jaya
GPS.021 Rumah Kades II Desa
Sungsang II

02.32.110.8 104.52.36.2

2 Desa Teluk Payo
GPS.027 Kantor Kepala Desa Teluk
Payo

02.227.53.2 104.49.26.1

3 Desa Sungai Semut
GPS.030 Kantor Kepala Desa Sungai
Semut

02.24.58.6 104.59.05.1

4 Desa Muara Baru
GPS.033 Rumah Kepala Desa Muara
Baru

02.33.55.8 104.57.30.8

Keadaan Penduduk Desa-Desa Tahun 2000
Kecamatan Makarti Jaya

Jumlah KK Anak-anak Dewasa Jumlah
No Nama Desa

Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr
Total

1 Desa Upang Jaya
Total

Kecamatan Muara Telang
Jumlah KK Anak-anak Dewasa Jumlah

No Nama Desa Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr
Total

1 Desa Telang Jaya
2 Desa Talang Lubuk
3 Desa Terusan Tengah
4 Desa Muara Telang
5 Desa Karang Anyar

Total

Kecamatan Banyuasin II
Jumlah KK Anak-anak Dewasa Jumlah

No Nama Desa
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr

Total

1 Desa Prajen Jaya
2 Desa Teluk Payo
3 Desa Sungai Semut
4 Desa Muara Baru

Total

Mata Pencaharian Masyarakat
Kecamatan Makarti Jaya

Mata Pencaharian
Berkebun/Berladang Menebang KayuNo Desa

Kopi Padi Singkong K. tanah Jagung Pisang Kakau Sayuran K. Bulat

1 Desa Upang Jaya

Kecamatan Muara Telang
Mata Pencaharian

Berkebun/Berladang Menebang KayuNo Desa
Kopi Padi Singkong K. tanah Jagung Pisang Kakau Sayuran K. Bulat

1 Desa Telang Jaya
2 Desa Talang Lubuk
3 Desa Terusan Tengah
4 Desa Muara Telang
5 Desa Karang Anyar



Kecamatan Banyuasin II
Mata Pencaharian

Berkebun/Berladang Menebang KayuNo Desa
Kopi Padi Singkong K. tanah Jagung Pisang Kakau Sayuran K. Bulat

1 Desa Prajen Jaya
2 Desa Teluk Payo
3 Desa Sungai Semut
4 Desa Muara Baru

Sarana Perekonomian, Fasum, dan Fasos Masyarakat
Sarana Perekonomian Fasilitas Umum Fasilitas

Sosial
No

Nama Desa

1 Desa Upang Jaya


