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enatagunaan lahan merupakan tahapan paling penting dalam proses penataan
ruang desa. Seiring dengan diterapkannya beberapa pendekatan kebijakan

pemerintah yang sifatnya sentralistik dan kurang melibatkan masyarakat dalam sistim
perencanaan pembangunan wilayah, penatagunaan lahan di pedesaan menjadi
terabaikan walaupun jelas-jelas hal tersebut sangat penting. Adanya rencana tataguna
lahan desa yang baik sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak
yang berkepentingan sebagai pedoman dalam penggunaan lahan dan penentuan target
pembangunan di pedesaan berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penatagunaan lahan yang dilakukan secara partisipatif memetakan wilayah desa
berdasarkan potensi, keterbatasan biofisik lahan dan sumber daya alam serta kawasan-
kawasan yang rawan terhadap bencana seperti kebakaran hutan dan lahan. Rencana
tataguna lahan yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat menjadi kontrol untuk
mencegah terjadinya konflik antara masyarakat di dalam satu desa atau antara satu
desa dengan desa yang lain, menyangkut batas wilayah dan kepemilikan.

Rencana tataguna lahan desa yang disusun secara partisipatif diharapkan dapat
menjadi sub-sistem dalam penyusunan rencana tata ruang pada tingkat yang lebih tinggi
seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi. Agar hal ini tercapai diperlukan perubahan kebijakan dalam penataan ruang
yang tadinya bersifat top-down menjadi perpaduan antara top-down dan bottom-up
sehingga dengan begitu masyarakat dipastikan ikut terlibat dalam sistem perencanaan
pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam khususnya di tingkat pedesaan.

Dalam rangka menyamakan persepsi dan mengembangkan wawasan para pihak
tentang pelibatan masyarakat sebagai stakeholders dalam perencanaan pembangunan
dan pengelolaan sumber daya alam maka South Sumatra Forest Fire Management
Project (SSFFMP) berinisiatif untuk memfasilitasi kegiatan Seminar dan Studi Banding
dengan topik “Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa dan Pengelolaan
Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Meminimalkan Kebakaran
Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan”. Tujuan dari kegiatan ini adalah
pertama; untuk menggali aspirasi masyarakat desa dan meningkatkan kesepahaman
para pihak tentang pendekatan perencanaan partisipatif penatagunaan lahan desa
sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan yang berbasis masyarakat, kedua; untuk memberikan gambaran/
wawasan kepada para pihak tentang berbagai tantangan dalam melakukan
perencanaan pembangunan wilayah secara partisipatif melalui proses berbagi
pengalaman dengan Kabupaten Sanggau yang telah lebih dahulu menerapkan Tata
Guna Lahan Desa Kesepakatan (TGLDK).

P

KATA PENGANTAR
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Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dan
Yayasan Perhutanan Sosial Bumi Khatulistiwa yang membantu terselenggaranya
kegiatan ini, kepada para peserta yang terdiri dari perwakilan Pemkab Ogan Komering
Ilir, Pemkab Musi Banyuasin, Pemkab Banyuasin, Bappeda Ogan Komering Ilir,
Bappeda Musi Banyuasin, Bappeda Banyuasin, Pokja-Perencanaan dan Pengendalian
Penggunaan Lahan, Kepala Desa, Komite Pengarah P3LD dan NGO yang telah
berpartisipasi aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan penuh semangat
dan keseriusan. Semoga apa yang telah kita dilakukan dan didokumentasikan dalam
laporan ini memberikan manfaat untuk semua pihak di Sumatera Selatan dalam rangka
mewujudkan penatagunaan lahan desa dan pengelolaan sumberdaya alam yang lebih
baik dan minim dari resiko kebakaran hutan dan lahan.

Palembang, Februari 2005

Dendi Satria Buana
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1.1. Latar Belakang

ebakaran hutan dan
kelestarian lingkungan d

hutan dan lahan terjadi sehingga m
menderita kerugian. Kebakaran hu
ditinjau dari sisi ekonomi, sosial dan

Kebakaran hutan dan laha
mengelola serta memanfaatkan
kebutuhan hidup. Sejalan dengan
tuntutan kebutuhan ekonomi yan
prinsip-prinsip pengelolaan sumbe
menjadi kearifan lokal yang berk
kebijakan politik pemerintahan rejim
mengedepankan konsep sentra
masyarakat sebagai stakeholder
pengendalian ruang yang dilakuka
daerah tidak memiliki kewenangan
untuk menata dan mengelola lahan

Melemahnya peranan adat
konsep Tata Guna Hutan Kesepaka
lahan dalam mengeksploitasi telah
alam berjalan tidak seimbang, tanp
kemampuan daya dukung lahan da
lahan yang terjadi di Sumatera Se
praktek pengelolaan yang tidak lest

Untuk membantu Pemerin
kebakaran hutan dan lahan, pada
Forest Fire Prevention and Con
ditindaklanjuti dengan South Suma
mulai berjalan bulan Januari 2003 d

South Sumatra Forest Fire
suatu model pengelolaan lahan
berkelanjutan. Secara khusus proy
pembentukan sistem pengelolaan
kabupaten, kecamatan dan desa-d
berbagai stakeholders termasuk in
untuk bekerjasama dalam rangka
dan hutan terhadap lingkungan hidu

K

005 1

lahan merupakan salah satu ancaman terhadap
i Sumatera Selatan. Hampir setiap tahun kebakaran
enjadi masalah yang mengakibatkan berbagai pihak
tan dan lahan ini menimbulkan dampak negatif baik
lingkungan.

n juga tidak terlepas dari aktifitas manusia dalam
lahan dan sumber daya alam untuk memenuhi

perubahan waktu, perkembangan penduduk dan
g cenderung eksploitatif telah mengesampingkan
r daya alam secara berkelanjutan yang selama ini
embang ditengah-tengah masyarakat. Penerapan
orde baru (1966-1999) dalam penataan ruang yang

listik yang mengabaikan pelibatan peranserta
telah menggiring perencanaan, pemanfaatan dan
n bersifat dari atas ke bawah (Top-down) sehingga

yang cukup maupun keleluasaan yang memadai
dan sumber daya alam di wilayahnya.

dalam pengelolaan tanah ulayat akibat penerapan
tan dan semakin leluasanya para pemegang konsesi
mengakibatkan pemanfaatan lahan dan sumber daya
a perencanaan yang matang dan seringkali melewati
n sumber daya alam tersebut. Kebakaran hutan dan
latan merupakan salah satu dampak dari praktek-

ari tersebut.

tah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengatasi
tahun 1995-2001 Uni Eropa telah mengembangkan
trol Project (FFPCP). Proyek tersebut kemudian
tra Forest Fire Management Project (SSFFMP) yang
an akan berakhir pada tahun 2008.

Management Project bekerja untuk mengembangkan
dan sumber daya hutan yang rasional dan

ek ini bertujuan untuk membantu dan memfasilitasi
kebakaran yang terkoordinasi di tingkat provinsi,
esa di Sumatera Selatan. Kegiatan ini melibatkan
stansi-instansi pemerintah, pihak swasta dan NGO
mengurangi pengaruh negatif dari kebakaran lahan
p dan sosial ekonomi.

BAB I. PENDAHULUAN
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Pendekatan melalui perencanaan tata guna lahan merupakan salah konsep
efektif yang sangat memungkinkan diterapkan sebagai strategi dalam rangka mencegah
terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Perencanaan ini dimulai dari tingkat desa karena
dengan kebijakan yang ada sekarang desa kembali memiliki momentum untuk tumbuh
dan berkembang serta mengakar ke masyarakatnya sekaligus mendapat peluang untuk
membenahi tata ruangnya. Dalam hubungannya dengan persoalan penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan, hal tersebut sekaligus diharapkan dapat mendorong
peningkatan kepedulian masyarakat terhadap upaya-upaya pencegahan dan
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan hipotesis tersebut South Sumatra Forest Fire Management Project
dan stakeholders yang ada di Sumatera Selatan memfasilitasi dilakukannya kegiatan
perencanaan penatagunaan lahan secara terpadu yang melibatkan partisipasi para
pihak mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat kabupaten. Perencanaan ini diharapkan
menghasilkan suatu sistem pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang lestari,
efektif dan terintegrasi sehingga dapat mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan
serta mampu mereduksi berbagai konflik menyangkut status dan batas penggunaan
kawasan. Hasil perencanaan ini ditargetkan menjadi sub-sistem yang memperkaya
pembuatan rencana tata ruang wilayah di tingkat kabupaten dan provinsi.

Untuk pelaksanaannya dibentuk tim atau panitia yang bertanggungjawab dalam
penyusunan rencana tata ruang dan mengkoordinasikannya dengan para pihak. Pada
tingkat kabupaten dibentuk pokja perencanaan dan pengendalian penggunaan lahan
yang beranggotakan instansi pemerintahan (Bappeda, BPN, Dinas Kehutanan, Dinas
Perkebunan), Perusahaan Swasta dan NGO. Pokja ini bertugas untuk memfasilitasi
proses perencanaan panatagunaan lahan di pedesaan dan mengkoordinasikannya
dengan para pihak yang terkait.

Pada tingkat desa panitia yang bertanggungjawab terhadap penyusunan
rencana tata guna lahan desa di namakan Komite Pengarah Perencanaan Partisipatif
Penatagunaan Lahan Desa. Komite pengarah ini beranggotakan perwakilan masyarakat
dari setiap dusun di desa, termasuk perwakilan perempuan.

South Sumatra Forest Fire Management Project menyadari sepenuhnya bahwa
untuk menghasilkan sebuah rencana tata guna lahan dan sumber daya alam yang
merupakan perpaduan antara Bottom-Up dan Top-Down yang tidaklah mudah. Untuk
sampai pada tahap yang demikian dibutuhkan pemahaman bersama dan dukungan
yang serius dari semua stakeholder yang terlibat dalam pengambilan kebijakan di
tingkat sektoral dan regional, terutama kebijakan yang menyangkut penataan ruang dan
penataan kawasan hutan.

Dalam rangka membangun pemahaman dan wawasan para pihak tersebut maka
South Sumatra Forest Fire Management Project memfasilitasi penyelenggaraan seminar
dan studi banding tentang Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat.



Laporan Seminar dan Studi Banding 1 – 6 Februari 2005 3

1.2. Tujuan

Seminar dan studi banding ini secara umum bertujuan untuk membangun
kesepahaman dan mengembangkan wawasan peserta tentang perencanaan
penatagunaan lahan yang melibatkan partisipasi masyarakat yang dalam prosesnya
mengintegrasikan perencanaan yang bersifat Bottom-Up dan perencanaan Top-Down.
Secara lebih rinci tujuan masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Seminar bertujuan untuk: (1) menggali aspirasi masyarakat desa,
memformulasikan berbagai potensi serta permasalahan yang dihadapi masyarakat
khususnya yang berdampak panjang dan berulang-ulang setiap tahunnya, (2)
meningkatkan kesepahaman peserta tentang pendekatan perencanaan partisipatif
penatagunaan lahan desa sebagai dasar dari perencanaan pembangunan dan
pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, (3) mempersiapkan Komite
Pengarah Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa untuk lebih memahami
tugas dan tanggung jawabnya.

Studi Banding bertujuan untuk: (1) memberikan gambaran serta wawasan
kepada peserta tentang berbagai peluang dan masalah dalam menerapkan Tata Guna
Lahan Desa Kesepakatan (TGLDK) di Kabupaten Sanggau, (2) memperoleh gambaran
pengalaman Kabupaten Sanggau dalam menerapkan otonomi daerah, partisipasi
masyarakat, kerjasama antar stakeholders dalam rangka menyusun rencana tata ruang
dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, (3) mengembangkan
wawasan peserta untuk menyusun rencana tindak lanjut perencanaan tata guna lahan
desa sebagai sub-sitem dari perencanaan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan
rencana tata ruang provinsi.

1.3. Waktu dan Tempat
Seminar dilakukan selama 1 hari, pada tanggal 1 Februari 2005 di Hotel Budi

Palembang sedangkan rangkaian kegiatan studi banding berlangsung selama 4 hari
mulai dari tanggal 2 hingga 5 Februari 2005. Perumusan rencana tindak lanjut dilakukan
bersama peserta pada tanggal 6 Februari 2005 di Palembang.

1.4. Metodologi
Seminar dan studi banding ini secara umum menggunakan metode pendidikan

orang dewasa. Seminar disampaikan melalui metode ceramah dan panel yang
dilanjutkan dengan diskusi pada setiap sesi, prosesnya dipandu moderator. Pada saat
studi banding juga dilakukan diskusi interaktif dan pengamatan langsung di lokasi
kunjungan. Ada satu sesi yang dikhususkan untuk menggali feed back dari para peserta
guna melihat apa yang telah mereka dapatkan selama proses berlangsung. Untuk
merumuskan rencana tindaklanjut digunakan metode diskusi kelompok terfokus yang
dipandu oleh fasilitator.

1.5. Peserta
Peserta seminar dan studi banding berjumlah 61 orang, terdiri dari para pihak

yang mewakili elemen pemerintah, DPRD, NGO, Kepala desa, Komite Pengarah P3LD
dan team Land Use Planning South Sumatra Forest Fire Management Project. Secara
terperinci data peserta dapat dilihat dalam lampiran.
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1.6 Agenda Seminar dan Studi Banding

Tabel 1. Agenda Seminar dan Studi Banding

No Jadwal Kegiatan Penaggung Jawab

Senin 31 Januari 2005
13.00 Registrasi peserta di Hotel Budi Panitia
20.00-21.00 Perkenalan peserta Ade Indriani Zuchri

Selasa 1 Februari 2005
08.30-09.30 Pembukaan Acara Seminar Dr. Karl Heinz Steinmann
09.30-09.55 Penjelasan proses dan tujuan Zukri Saad
10.00-10.15 Coffee Break
10.15-12.15 Pembangunan Pedesaan dan Peran Serta

Masyarakat Dalam Penyusunan RTRWK di
Kabupaten OKI, MUBA dan Banyuasin

Bappeda Kabupaten OKI,
MUBA dan Banyuasin

Moderator: Sulaiman Sembiring

12.15-13.00 I S H O M A
13.00-15.00 Pengelolaan Sumberdaya Alam di Lahan

Rawa dan Gambut secara Berkelanjutan yang
berbasis masyarakat

Dr. Ir. Robiyanto H. Susanto,
M.Agr, Sc

Moderator: Zukri Saad
15.00-15.30 Coffee Break
15.30-17.30 Perencanaan Partisipatif Pembangunan

Pedesaan:
- Perencanaan Partisipatif Pembangunan

Masyarakat Desa
- Perencanaan Partisipatif Penatagunaan

Lahan Desa

Drs. Djuniyanto

Ir. Paul Kimman dan Sulaiman
Sembiring

Moderator: Dendi Satria Buana

20.00 - I S T I R A H A T

Rabu 2 Februari 2005
08.00-19.00 Perjalanan Palembang-Jakarta-Pontianak-

Sanggau
Panitia

20.00-21.00 Makan malam dan ramah tamah dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau

Pemda Kabupaten Sanggau
dan YPSBK

21.00- I S T I R A H A T

Kamis 3 Februari 2005
08.00-09.00 Sambutan Pemerintah Daerah Kabupaten

Sanggau
Pemda Kabupaten
Sanggau/Wakil Bupati

09.00-10.00 Presentasi Proyek SSFFMP Ir. Paul Kimman
10.00-10.15 Coffee Break
10.15-12.00 Pengalaman Kabupaten Sanggau dalam

menyusun perencanaan partisipatif
penatagunaan dan pengelolaan lahan secara
lestari

Bappeda Kabupaten Sanggau

12.00-13.00 I S H O M A
13.00-16.00 Perjalanan dari Kabupaten Sanggau ke Dusun

Terusan Desa Sejua Kecamatan Kembayan
YPSBK
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No Jadwal Kegiatan Penaggung Jawab

16.00-17.00 Acara penyambutan rombongan oleh
masyarakat dusun Terusan

Masyarakat Dusun Terusan

17.00-18.00 Diskusi dengan masyarakat Dusun Terusan
tentang pengalaman mengelola TGLDK

YPSBK

18.00-19.00 Makan Malam
19.00-22.00 Lanjutan diskusi dengan masyarakat dusun

Terusan tentang pengalaman mengelola
TGLDK

YPSBK

Jumat 4 Februari 2005
08.00-10.30 Kunjungan lapangan di Dusun Terusan untuk

melihat secara langsung tentang: lahan usaha
tani menetap di kawasan TGLDK,
Tembawang, Koperasi dan Usaha Kerajinan
Lokal

YPSBK

10.30-17.00 Perjalanan dari Dusun Terusan ke Kabupaten
Sanggau

Panitia

18.30-19.30 Makan malam
19.30-23.00 Diskusi dengan Peserta tentang Temuan

Lapangan dan Pembelajaran yang didapatkan
selama Studi Banding

SSFFMP

23.00 I S T I R A H A T

Sabtu 5 Februari 2005
08.00-09.00 Paparan dan Diskusi Tentang Konsep LUP Ir. Paul Kimman
09.00-10.00 Paparan dan Diskusi Tentang Pemetaan

Partisipatif
Yayasan Pancur Kasih

10.00-15.00 Rombongan 1: Perjalanan dari Pontianak ke
Jakarta

Panitia

15.00-18.30 Rombongan 2: Perjalanan dari Pontianak ke
Jakarta

Panitia

20.00-21.00 Makan Malam
21.00-23.00 Diskusi Team Fasilitator tentang Penyusunan

Rencana Tindak Lanjut
SSFFMP
Fasilitator Group Banyuasin:
Zukri Saad

Fasilitator Group Muba:
Sulaiman Sembiring

Fasilitator Group OKI:
Dendi Satria Buana

23.00 I S T I R A H A T

Minggu 6 Februari 2005
06.00-09.00 Perjalanan dari Jakarta ke Palembang Panitia
09.30-12.30 Diskusi Kelompok: Menyusun Rencana Tindak

Lanjut Kegiatan LUP di Masing-masing
Kabupaten

Fasilitator Group Banyuasin:
Zukri Saad

Fasilitator Group Muba:
Sulaiman Sembiring

Fasilitator Group OKI:
Dendi Satria Buana

12.30-13.00 Penutupan Ir. H. Fathoni
13.00-13.30 Makan Siang Bersama
13.30- Peserta kembali ke tempat masing-masing
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ematika Pelaksanaan Kegiatan

eminar dan Studi Banding ini diskenariokan menjadi sebuah rangkaian
kegiatan yang dilakukan secara berurutan dan bertujuan untuk membangun
n dan wawasan para pihak tentang perencanaan penatagunaan lahan
elibatkan partisipasi masyarakat yang dalam pada prosesnya

asikan perencanaan yang bersifat Bottom-Up dengan perencanaan yang
-Down.

ra sistematis pelaksanaan kegiatan ini dibagi dalam tiga agenda penting
dari:

ematika Pelaksanaan Kegiatan Seminar dan Studi Banding

Waktu Agenda Tujuan

ang,
ri 2005

Seminar sehari tentang:
Perencanaan Partisipatif
Penatagunaan Lahan Desa dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
Berbasis Masyarakat

- Menggali aspirasi masyarakat desa
memformulasikan berbagai potensi serta
permasalahan yang dihadapi masyarakat
khususnya yang berdampak panjang dan
berulang-ulang setiap tahunnya

- Meningkatkan kesepahaman para pihak
tentang pendekatan perencanaan partisipatif
penatagunaan lahan desa sebagai dasar
dari perencanaan pembangunan dan
pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan

- Mempersiapkan Komite Pengarah P3LD
agar lebih memahami tugas dan tanggung
jawabnya.

ntianak2-5
i 2005

Studi Banding tentang:
Perencanaan Partisipatif
Penatagunaan Lahan Desa dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
Berbasis Masyarakat

- memberikan gambaran serta wawasan
kepada peserta tentang berbagai peluang
dan masalah dalam menerapkan Tata Guna
Lahan Desa Kesepakatan (TGLDK) di
Kabupaten Sanggau

- memperoleh gambaran pengalaman
Kabupaten Sanggau dalam menerapkan
otonomi daerah, partisipasi masyarakat,
kerjasama antar stakeholders dalam rangka
menyusun rencana tata ruang dan
pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan

- mengembangkan wawasan peserta untuk
menyusun rencana tindak lanjut
perencanaan tata guna lahan desa sebagai
sub-sitem dari rencana tata ruang wilayah
kabupaten dan rencana tata ruang provinsi

ang,
ri 2005

Penyusunan Rencana Tindaklanjut
Kegiatan LUP secara partisipatif

- menyediakan rencana kegiatan LUP di desa
prioritas dan kabupaten berdasarkan
kebutuhan dan prioritas permasalahan

- menyediakan agenda bersama yang menjadi
pedoman bagi pihak-pihak yang akan
memfasilitasi proses LUP

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN
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Secara rinci pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut

2.1.1 Seminar
Tema; seminar sehari ini bertemakan Perencanaan Partisipatif Penatagunaan
Lahan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat.

Materi; materi yang di paparkan dalam seminar melalui metode ceramah dan
diskusi meliputi (1) Pembangunan Pedesaaan dan Peran Serta Masyarakat
Dalam Penyusunan RTRWK di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin,
Banyuasin, (2) Pengelolaan Sumber Daya Alam di Lahan Rawa dan Gambut
secara Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat dan (3) Perencanaan
Partisipatif dalam Pembangunan Pedesaan.

Narasumber; narasumber pada seminar ini terdiri dari (1) kepala/staf Bappeda
dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin,
(2) praktisi/peneliti dari Universitas Sriwijaya, (3) staf PMD Kabupaten Kulon
Progo dan (4) expert dan shortherm expert dari South Sumatra Forest Fire
Management Project.

Peserta; seminar ini diikuti oleh 61 orang peserta yang mewakili para pihak
seperti (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin,
Banyuasin, (2) Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin,
Banyuasin, (3) DPRD provinsi dan Kabupaten Musi Banyuasin (4) Pokja
Perencanaan dan Pengendalian Penggunaan Lahan Kabupaten Ogan Komering
Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, (5) Kepala Desa Ujung Tanjung, Riding,
Mangsang, Muara Medak, Talang Lubuk, (6) Komite Pengarah P3LD Ujung
Tanjung, Riding, Mangsang, Muara Medak, Talang Lubuk.

2.1.2 Studi Banding
Tema; studi banding ini mengambil tema yang sama dengan seminar, dimana
dalam prosesnya peserta mengekplorasi dan belajar bersama dari pengalaman
Pemerintah Kabupaten Sanggau, Instansi terkait, swasta, NGO dan masyarakat
dusun Terusan dalam perumusan Tata Guna Lahan Desa Kesepakatan di
wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan Partisipatif.

Materi; materi yang menjadi topik diskusi antara peserta dengan Pemerintah
Kabupaten Sanggau meliputi (1) pengalaman Kabupaten Sanggau dalam
menyusun perencanaan pembangunan pedesaan secara partisipatif,
(2) pengalaman masyarakat Dusun Terusan dalam menyusun Tata Guna Lahan
Desa Kesepakatan di wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan Partisipatif,
(3) pengalaman Yayasan Pancur Kasih dalam melakukan pemetaan partisipatif.

Narasumber; narasumber pada kegiatan studi banding berasal dari
(1) Pemerintah Kabupaten Sanggau, (2) Bappeda Kabupaten Sanggau,
(3) Yayasan Pancur Kasih dan (4) Masyarakat Dusun Terusan.
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Peserta; studi banding diikuti oleh 61 orang peserta yang mewakili para pihak
seperti (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin,
Banyuasin, (2) Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin,
Banyuasin, (3) DPRD provinsi dan Kabupaten Musi Banyuasin (4) Pokja
Perencanaan dan Pengendalian Penggunaan Lahan Kabupaten Ogan Komering
Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, (5) Kepala Desa Ujung Tanjung, Riding,
Mangsang, Muara Medak, Talang Lubuk, (6) Komite Pengarah P3LD Ujung
Tanjung, Riding, Mangsang, Muara Medak, Talang Lubuk.

2.1.3 Penyusunan Rencana Tindaklanjut
Penyusunan rencana tindaklanjut dilakukan secara partisipatif di Hotel Budi
Palembang pada tanggal 6 Februari 2005. Dalam prosesnya peserta dibagi
menjadi tiga kelompok berdasarkan kabupatennya. Diskusi di masing-masing
kelompok difasilitasi oleh fasilitator dari South Sumatra Forest Fire Management
Project.

Rencana tindak lanjut yang disusun masih bersifat umum dan diharapkan
menjadi frame bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan perencanaan
penatagunaan lahan desa untuk merencanakan kegiatan secara lebih detail
termasuk kajian teknis pelaksanaan dan dukungan kebijakan yang diperlukan.
Tiga pointer penting yang menjadi kerangka dalam penyusunan rencana tindak
lanjut adalah;

1. Merumuskan Permasalahan; ada beberap tahapan yang dilakukan dalam
proses ini (1) peserta difasilitasi untuk menginventarisasi berbagai bentuk
permasalahan yang ada di desa, (2) permasalahan yang telah diinventarisasi
dikelompokkan dan permasalahan yang berhubungan dengan penatagunaan
lahan desa merupakan permasalahan yang akan didiskusikan lebih lanjut
(3) merumuskan peringkat masalah yang berhubungan dengan
penatagunaan lahan desa.

2. Merumuskan Kebutuhan Pemecahan Masalah; kata kunci dalam diskusi
ini adalah kondisi ideal seperti apa yang dibutuhkan untuk mengupayakan
solusi permasalahan.

3. Menyusun Rencana Kegiatan (aksi), waktu dan pihak-pihak yang
terlibat; ada beberapa tahapan yang dilakukan secara partisipatif dalam
proses ini (1) peserta difasilitasi untuk merencanakan bentuk-bentuk kegiatan
yang perlu atau harus dilakukan agar dicapai kondisi ideal yang berdasarkan
kebutuhan di tingkat desa, (2) menyusun peringkat kebutuhan berdasarkan
waktu dan strategi, (3) mengkondisikan pihak-pihak yang terlibat baik secara
langsung ataupun sebagai tim sukses dalam pelaksanaan setiap kegiatan
yang direncanakan.
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2.2 Wilayah Kunjungan
Sebelum pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa daerah yang direncanakan
menjadi lokasi kunjungan lapangan untuk belajar langsung dari stakeholder
setempat tentang Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat. Adapun daerah yang
masuk dalam prioritas lokasi kunjungan adalah: (1) Kabupaten Kulon Progo
Provinsi D.I Yogyakarta, (2) Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat,
(3) Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dan (4) Kabupaten Tembilahan
Provinsi Riau.

Untuk menetapkan daerah yang akan dijadikan tempat studi banding digunakan
beberapa kriteria berikut: (1) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
program, (2) dukungan pemerintah daerah terhadap program, (3) pelibatan
stakeholders dalam program dan (4) keberlanjutan program pasca proyek.

Berdasarkan kriteria tersebut Kabupaten Sanggau di pilih untuk menjadi lokasi
studi banding. Secara detil kunjungan lapangan ini dilakukan ke Dusun Terusan
Desa Sejua Kecamatan Kembayan untuk belajar dari masyarakat setempat
tentang proses perencanaan dan pengelolaan hutan melalui konsep “Tata Guna
Lahan Desa Kesepakatan” di wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan Partisipatif.

Secara umum profil Kabupaten Sanggau dan Dusun Terusan adalah sebagai
berikut:

Profil Kabupaten Sanggau,
Berdasarkan kondisi geografisnya Kabupaten Sanggau terletak antara 1

0
LU – 0,6

0
LS

dan 109,8
0

– 111,3
0

BT. Luas administratif wilayah ini 12.858 km
2
, kira-kira 12,47 % dari

luas wilayah Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau sebelah Utara berbatasan dengan
Negara Bagian Serawak Malaysia Timur dan Kabupaten Bengkayang, sebelah Selatan
berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten
Sekadau dan di Barat berbatasan dengan Kabupaten Landak.

Letak Kabupaten Sanggau begitu strategis karena terletak di jalur lalulintas Kabupaten
Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan jalur trans Kalimantan yang
menghubungkan Kalimantan Timur – Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah,
berada pada jalur trans Borneo yang menghubungkan Serawak – Brunai Darusalam.
Panjang wilayah perbatasan antara Kabupaten Sanggau dengan Malaysia sekitar 97 Km
dengan pintu perbatasan utama di wilayah Entikong yang juga merupakan tempat
pelabuhan darat (PPLB).

Kabupaten ini memiliki penduduk + 365.309 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk
sekitar 28 jiwa per km

2
yang tersebar di 15 wilayah kecamatan, 159 desa, 6 kelurahan

dan 569 kampung.

Dalam pengelolaan hutan secara partisipatif sejak tahun 1990 sampai 2002 Kabupaten
Sanggau menjadi salah satu tempat pelaksanaan kegiatan Sosial Forestry Development
Project yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan
Pemerintah Jerman.
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Profil Dusun Terusan Desa Sejua Kecamatan Kembayan,
Desa Sejua Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau terdiri dari lima dusun yakni:
(1) Dusun Sungai Bun, (2) Dusun Tempaya, (3) Dusun Pantap, (4) Dusun Ngalok dan
(5) Dusun Terusan. Salah satu dusunnya yakni Terusan merupakan dusun yang paling
tua di Desa ini. Menurut sejarahnya dusun ini didirikan oleh “ Tiokma Pangkas Ontah
Cintat “ pada abad ke-18 masehi. Topografi Dusun ini terdiri dari sungai, dataran dan
perbukitan rendah dengan vegetasi hutan alam dan hutan reboisasi yang luas
keseluruhannya sekitar 17.000 ha.

Pada mulanya berdirinya, Dusun Terusan merupakan tempat berdomisili Suku Dayak
Iban yang masih terbelakang/terisolir. Sekitar tahun 1954 jumlah penduduk di Dusun
Terusan berjumlah 34 KK yang mendiami wilayah seluas 39 km

2
, dan mayoritas masih

menganut paham animisme. Sesuai bergulirnya waktu penduduk Terusan terus
bertambah dan saat ini telah berjumlah 167 KK atau sekitar 700 jiwa, dimana 97 %
masyarakatnya telah menganut agama Katolik dan 3 % sisanya adalah pemeluk Islam.

Mata pencarian utama penduduk Terusan adalah sebagai petani dengan komoditi karet
sebagai produk unggulan. Rata-rata kepala keluarga disini memperoleh lahan seluas 5
ha yang umumnya ditanami karet. Sejak tahun 1986 masyarakat Terusan sudah mulai
mengenal karet unggul dan secara berangsur-anggsur menggunakannya. Model
pertanian dilahan hutan yang juga masih menggambarkan kearifan lokal disebut
tembawang.

Aturan adat merupakan salah satu nilai sosial yang sangat dihormati masyarakat di
samping peraturan desa dan peraturan pemerintah. Beberapa tingkatan dalam
penerapan sanksi adat yang digunakan masyarakat seperti sekati panik, sekati bunga
dan sekati nyawa. Kultur masyarakat Terusan yang homogen menjadi faktor pendukung
dalam penerapan aturan adat sebagai norma sosial dan hukum di tatanan masyarakat.

Penataan batas antar dusun dan antar desa sempadan dilakukan oleh masyarakat
secara partisipatif dengan berpedoman kepada batas wilayah sesuai adat yang berlaku.
Untuk penataan batas dan pengelolaan kawasan hutan secara partisipatif pada tahun
1990 – 2002 masyarakat Terusan di fasilitasi oleh Sosial Forestry Development Project
(SFDP) yang merupakan proyek kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan
Jerman.

Kelembagaan yang ada di dusun ini antara lain: (1) lembaga adat yang berperan dalam
mengatur nilai dan tatanan sosial masyarakat, (2) pemerintahan dusun, (3) lembaga
ekonomi dusun berupa koperasi dusun dan usaha tani menetap, (4) lembaga desa mitra
SFDP.

Beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang sekarang telah tersedia dan dapat
dinikmati masyarakat Dusun Terusan antara lain: (1) jalan dusun, (2) listrik desa, (3) air
bersih yang dikelola oleh masyarakat dusun dan lembaga adat, (4) Sekolah Dasar dan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Dengan dukungan dari Sosial Forestry Development Project Dusun Terusan secara
partisipatif telah menyusun: (1) zonasi tata batas dan tata guna lahan dusun dan
(2) peraturan dusun yang mengatur mekanisme penebangan hutan.
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2.3 Para Pihak Yang Berpartisipasi Dalam Seminar Dan Studi Banding

Tabel 3. Pihak-Pihak Yang Berpartisipasi dalam Seminar Dan Studi Banding

Narasumber

Nama Instansi Keterangan

Ir. Ifna Nurlaila, Ir. Yeni Ali Bappeda Ogan Komering Ilir Menyampaikan makalah tentang:
Pembangunan Pedesaan dan
Partisipasi Masyarakat dalam
Penyusunan RTRW Kabupaten Ogan
Komering Ilir

Drs. M. Yusuf, Regina Arianti
S.T

Bappeda Musi Banyuasin Menyampaikan makalah tentang:
Pembangunan Pedesaan dan
Partisipasi Masyarakat dalam
Penyusunan RTRW Kabupaten Musi
Banyuasin

Ir. Aliyudin Tjikmat Bappeda Banyuasin Menyampaikan makalah tentang:
Pembangunan Pedesaan dan
Partisipasi Masyarakat dalam
Penyusunan RTRW Kabupaten
Banyuasin

Dr. Ir. Robiyanto H. Susanto,
M.Agr. Sc

Universitas Sriwijaya Menyampaikan makalah tentang:
Pengelolaan Sumberdaya Alam di
Lahan Rawa dan Gambut secara
Berkelanjutan yang berbasis
masyarakat

Ir. Djunianto MU, MM PMD Kulon Progo Menyampaikan makalah tentang:
Rakorbang Partisipatif Kabupaten
Kulon Progo

Ir. Paul Kimman SSFFMP Menyampaikan makalah tentang:
Participatory Land Use Planning

Sulaiman Sembiring, SH SSFFMP Menyampaikan makalah tentang:
Hukum Penataan Ruang Partisipatif

Bupati, Staf Pemda, DPRD,
Bappeda Kabupaten Sanggau

Sebagai penyampai makalah dan
narasumber diskusi tentang:
Pengalaman Kabupaten Sanggau
dalam Perencanaan Pembangunan
Partisipatif

Kepala Dusun Terusan, Lembaga
Kerjasama Dusun, Masyarakat
Dusun Terusan

Sebagai Narasumber diskusi tentang:
Penyusunan Tata Guna Lahan Desa
Kesepakatan

Panitia

Nama Instansi Keterangan

Ade Indriani Zukri, Adis
Herlis, Riadi

SSFFMP Panitia pada acara seminar Seminar
dan Studi Banding tentang
Perencanaan Partisipatif
Penatagunaan Lahan Desa dan
Pengelolaan Sumberdaya Alam
Berbasis Masyarakat

Adios Syafri, Dian Sari
Rahayu, Anita Hesti, Rebeca
Umikalsum

SNRMC Panitia pada acara seminar Seminar
dan Studi Banding tentang
Perencanaan Partisipatif
Penatagunaan Lahan Desa dan
Pengelolaan Sumberdaya Alam
Berbasis Masyarakat

Sulaiman, Yusuf YPSBK Panitia pada kegiatan studi banding
Perencanaan Partisipatif
Penatagunaan Lahan Desa dan
Pengelolaan Sumberdaya Alam
Berbasis Masyarakat
di Kabupaten Sanggau
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Peserta

Nama Instansi/Lembaga Keterangan

Peserta Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ir. H. Fathoni Syarif Pemerintah Kabupaten OKI Dewan MSF OKI

Ir. Ifna Nurlaela Bappeda OKI Dewan MSF OKI

Alibudin Dinas Kehutanan Pokja 3 OKI

Ir. Dahlia Ningsih Dinas Pertanian OKI Pokja 3 OKI

Najamuddin KTNA Pokja 3 OKI

Suyoto Dinas Perkebunan Pokja 3 OKI

Siti Hawariyun NGO Konsorsium Partisipan pokja 3 OKI

Riansyah Doi Pemerintahan Desa Ujung Tanjung Kepala Desa

Rizal Komite Pengarah P3LD Koordinator

Yenni Komite Pengarah P3LD Anggota

Mat Yakin Komite Pengarah P3LD Anggota

Sipik Komite Pengarah P3LD Anggota

Semadung Komite Pengarah P3LD Anggota

Sukur Pemerintahan Desa Riding Kepala Desa

Imron Komite Pengarah P3LD Koordinator

Sofwan Isa Komite Pengarah P3LD Anggota

Rusdi Asri Komite Pengarah P3LD Anggota

Elly Contesa Komite Pengarah P3LD Anggota

Bahuri Komite Pengarah P3LD Anggota

Edi Antoni Komite Pengarah P3LD Anggota

Fuad Komite Pengarah P3LD Anggota

Peserta Dari Kabupaten Musi Banyuasin

Drs. Yusuf Amilin Bappeda MUBA Sekretaris MSF Muba

Brandhard DPRD MUBA Anggota DPR

Yuwono Aries.ST Bappeda Muba Sekretaris Pokja 3 Muba

Ir. A. Gani. MM Dinas Perkebunan Anggota Pokja 3 Muba

Limdani Tran Duk Anggota Pokja 3 Muba

Janner Siburian Aparatur Desa Kades/Muara Medak/Muba

Dian Sari Rahayu LSM Anggota Pokja 3 Muba

Herman Koordinator P3LD Muara Medak/Muba

Wilhar Anggota P3LD Muara Medak/Muba

Indra Anggota P3LD Muara Medak/Muba

Gunardi Anggota P3LD Muara Medak/Muba

Sufajar Anggota P3LD Muara Medak/Muba

Bakar Anggota P3LD Muara Medak/Muba
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Nama Instansi/Lembaga Keterangan

M. Deni Anggota P3LD Muara Medak/Muba

Z. arifin Sekretaris Desa Sekdes/Mangsang/Muba

M.J. Hutagalung Koordinator P3LD Mangsang/Muba

Parno Anggota P3LD Mangsang/Muba

M. Muklas Anggota P3LD Mangsang/Muba

Cik hasyim Anggota P3LD Mangsang/Muba

A. Karim Anggota P3LD Mangsang/Muba

Sujono Anggota P3LD Mangsang/Muba

Suroto Anggota P3LD Mangsang/Muba

Peserta Dari Kabupaten Banyuasin

Ir. Aliyuddin Tjikmat Bappeda Banyuasin Ketua Bappeda banyuasin

Ir. Ali Imron Bamin Dinas Kehutanan Kepala Dinas Banyuasin

Hairul sani Dinas Kehutanan Anggota Pokja 4/Banyuasin

Anu sirwan.SE Bappeda Banyuasin Anggota pokja 4/Banyuasin

Adios Syafri LSM Koordinator Pokja 4/Banyuasin

Suwi Nungcik Kepala Desa Kades Talng Lubuk/Banyuasin

M. Ilyas Koordinator P3LD Talang Lubuk/Banyuasin

Neng Mahina Anggota P3LD Talang Lubuk/Banyuasin

Harun Limat Anggota P3LD Talang Lubuk/Banyuasin

Basri Anggota P3LD Talang Lubuk/Banyuasin

Sarni Oyot Anggota P3LD Talang Lubuk/Banyuasin

Peserta Dari Provinsi Sumsel

Arudji Kartawinata DRPD Sumatera Selatan Anggota/Palembang

Pers

Saftarina Sriwijaya Post Wartawan/Palembang

South Sumatra Forest Fire Management Project

Paul Kimman SSFFMP PLUP and GIS Expert

Dendi Satria Buana SSFFMP PLUP Specialist

Ade Indriani Zuchri SSFFMP PLUP Assistant

Zukri Saad SSFFMP Konsultan

Sulaiman Sembiring SSFFMP Konsultan
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asil kegiatan seminar dan studi banding ini merupakan dokumentasi dari:
(1) pemaparan temuan-temuan lapangan yang disampaikan oleh perwakilan

komite pengarah P3LD dan (2) rencana tindaklanjut kegiatan Perencanaan Partisipatif
Penatagunaan Lahan Desa untuk Desa Ujung Tanjung, Riding, Mangsang, Muara
Medak dan Talang Lubuk yang disusun secara partisipatif oleh pokja perencanaan dan
pengelolaan lahan secara partisipatif bersama dengan Kepala Desa dan Komite
Pengarah P3LD.

3.1 Temuan-Temuan Lapangan
Padatnya jadwal kegiatan studi banding ternyata tidak mengurangi perhatian

peserta untuk menimba pengetahuan serta pengalaman dari stakeholders di Kabupaten
Sanggau tentang perencanaan partisipatif penatagunaan lahan desa dan pengelolaan
sumber daya alam berbasis masyarakat. Hal ini terungkap dari diskusi bersama peserta
di hotel Merpati Pontianak. Dalam diskusi ini fasilitator mencoba mengekplorasi temuan-
temuan penting yang telah di dapatkan peserta selama mengikuti proses studi banding.
Beberapa hal penting yang dipetik dari diskusi tersebut antara lain:
3.1.1 Tata Batas Wilayah Desa

Adanya pengakuan terhadap batas wilayah administrasi desa oleh desa-desa sempadan
merupakan hal penting dalam proses penatagunaan lahan desa.
Dusun Terusan: Pengakuan desa atau dusun sempadan terhadap wilayah administrasi
Dusun Terusan sudah berlangsung sejak tahun 1960 dengan berpedoman kepada
batas-batas wilayah adat yang dihormati oleh masyarakat setempat (Dayak Kenya).
Kuatnya aturan adat dan peran aktif masyarakat di wilayah ini ternyata sangat memberi
pengaruh yang positif dalam meredam sengketa tata batas. Ketika Sosial Forestry
Development Project memfasilitasi Dusun Terusan dalam perencanaan partisipatif
penatagunaan lahan yang lebih dikenal dengan Tata Guna Lahan Desa Kesepakatan,
permasalah yang menyangkut batas wilayah administrasi hampir tidak ada.
Desa-Desa Prioritas: Hampir semua desa prioritas mempunyai kendala dengan tata
batas wilayahnya, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dalam mengupayakan
resolusinya.
Temuan penting: Menyangkut tata batas ada beberapa pembelajaran penting yang
perlu di adopsi dari Kabupaten Sanggau, seperti: (1) Penghormatan terhadap wilayah
adat, (2) partisipasi dan peran serta masyarakat dalam menjaga batas wilayah desa dan
(3) Adanya perhatian pemerintah Kabupaten yang didasarkan kepada kebutuhan
masyarakat.

3.1.2 Pengelolaan Lahan dan Kawasan Hutan
Konsep perencanaa tata guna lahan partisipatif di Dusun Terusan atau lebih dikenal
dengan nama Tata Guna Lahan Desa Kesepakatan (TGLDK) merupakan suatu
perencanaan pemanfaatan lahan dan sumber daya hutan yang merupakan perpaduan
pendekatan bottom-up dan top-down. Bottom-up karena melibatkan masyarakat
pedesaan secara aktif dengan memperhatikan minat dan kebutuhan mereka, serta
mengakomodir kearifan tradisional serta tatanan sosial dan adat yang berlaku. Top-down
karena melibatkan pihak pemerintah (pembuat kebijakan di pusat dan pemerintah
daerah), menggunakan batas-batas administratif suatu desa dan kebijakan perencanaan
pembangunan pemerintah dalam skala makro (nasional dan regional) sebagai referensi.

H

bab III.

HASIL KEGIATAN
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Dusun Terusan: sebagai masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan, warga
Dusun Terusan memiliki kearifan tradisional yang telah berlaku secara turun temurun
dalam mengelola kawasan hutan, salah satu contohnya adalah pola pengelolaan hutan
milik keluarga yang disebut Tembawang.
Desa-Desa Prioritas: pada umumnya kondisi hutan didesa-desa prioritas sudah beralih
fungsi akibat kebiasaan masyarakat dalam bebalok yang tidak terkendali, selain itu
kerusakan hutan di desa-desa prioritas disebabkan oleh bencana kebakaran yang
umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia.
Temuan Penting: pengelolaan hutan partisipatif yang diterapkan di Dusun Terusan
berdasarkan konsep TGLDK umumnya telah mengakomodir kepentingan dan kebutuhan
berbagai pihak. Melalui sistem TGLDK ini dikenal 3 macam kawasan hutan berdasarkan
fungsinya yaitu: (1) hutan lindung, (2) hutan produksi dan (3) usaha tani hutan menetap
(UTHM) tempat masyarakat membudidayakan tanaman pertanian. UTHM ini merupakan
alternatif pengganti dari sistem perladangan berpindah.

3.1.3 Panitia Perencanaan Tata Guna Lahan Desa
Perencanaa tata guna lahan desa tidak bisa terlepas dari sistim kerjasama antar
kelembagaan yang ada di desa/dusun, partisipasi masyarakat dan dukungan dari para
pengambil kebijakan.
Dusun Terusan: Proses perencanaan Tata Guna Lahan Desa Kesepakatan yang
dilakukan masyarakat Dusun Terusan juga dipengaruhi oleh kerjasama antar
kelembagaan dusun. Petugas Tata Guna Lahan (PLH) merupakan lembaga yang
dibentuk sebagai penaggungjawab proses perencanaan TGLDK. Adapun struktur
organisasi dalam pelaksanaan TGLDK di tingkat desa adalah sebagai berikut:

: Koordinasi Umum/Supervisi : Koordinasi Teknis

Gambar 1: Struktur Organisasi dalam Pelaksanaan TGLDK di Tingkat Desa

Masyarakat Desa

Masyarakat
Dusun

Masyarakat
Dusun

Kepala
DusunPLH PLH

Kepala
Dusun

KPLH Kepala
Desa
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Desa-Desa Prioritas: Dalam kegiatan perencanaan partisipatif penatagunaan lahan
desa / P3LD juga disiapkan panitia tingkat desa yang dinamakan Komite Pengarah
P3LD. Komite pengarah ini akan bertanggungjawab terhadap proses perencanaan tata
guna lahan di tingkat desa. Dalam melaksanakan tugasnya Komite pengarah
bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan berkoordinasi dengan BPD.

: Koordinasi Umum/Supervisi : Koordinasi Teknis

Gambar 2: Struktur Organisasi dalam Pelaksanaan P3LD di Tingkat Desa

Temuan Penting: proses perencanaan tata guna lahan desa kesepakatan (TGLDK) di
Dusun Terusan mamakan waktu hampir 5 tahunan. Namun untuk kebijakan yang
berkaitan dengan pengelolaan hutan masyarakat harus menunggu cukup lama (hampir
10 tahun) sampai akhirnya dilegalkan. Follow-up yang lambat dari pemerintah daerah
Kabupaten Sanggau terhadap hasil perencanaan desa setelah proyek (SFDP) selesai
juga perlu menjadi catatan agar tidak terulang dalam P3LD yang sedang dilakukan di
Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin dan Banyuasin melalui SSFFMP.

3.1.4 Adat dan Kearifan Lokal yang Berkembang di Masyarakat
Masyarakat tradisional mempunyai sejarah kehidupan yang panjang di daerah dimana
mereka menetap. Sejak lama kehidupan mereka bergantung kepada hutan dan selama
itu mereka telah mengembangkan dan menerapkan sistem-sistem pengelolaan sumber
daya alam secara tradisional. Sayangnya sistem-sistem itu pada umumnya tidak
terdokumentasi dan biasanya juga tidak terlalu transparan untuk orang luar.
Dusun Terusan: masyarakat tradisional dengan etnis dayak kenya yang mendiami
wilayah Dusun Terusan dan sekitarnya mempunyai ikatan kekerabatan yang erat satu
sama lainnya. Peranan adat masih sangat dihormati dan sangat berfungsi dalam
mengatur tatanan sosial masyarakat. Dalam penerapan sanksi adat dikenal beberapa
tingkatan seperti: (1) sekati panik, (2) sekati bunga dan (3) sekati nyawa. Sebagai
masyarakat yang hidup disekitar kawasan hutan warga Dusun Terusan juga memiliki
beragam kearifan tradisional yang diterapkan dalam pengelolaan lahan dan sumber daya
alam yang ada di desa khususnya kawasan hutan.

Koordinator
KP P3LD

Perwakilan Dusun Perwakilan Dusun Perwakilan Dusun

Komite Pengarah P3LD

Tim Teknis KP P3LD Sekretaris KP P3LD

Sekretariat Komite Pengarah P3LD

Kepala DesaBPD
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Desa-Desa Prioritas: hukum dan peraturan adat tidak lagi menjadi norma utama yang
mengatur tatanan sosial masyarakat. Peranan lembaga adat lebih cenderung bergeser
untuk ceremonia dan kultur budaya. Menyangkut pengelolaan lahan dan sumber daya
alam terjadi pergeseran kearah eksploitasi tanpa memikirkan lagi cadangan untuk masa
yang akan datang. Salah satu contohnya adalah rusaknya kawasan hutan dan gambut
akibat bebalok (penebangan liar) dan praktek pembakaran lahan (sonor).
Temuan Penting: beberapa hal menarik yang mengilhami peserta sehubungan dengan
adat dan kearifan tradisional di Dusun Terusan adalah sebagai berikut: (1) masyarakat
Dusun Terusan sangat mendukung dan menghormati hukum adat mereka secara turun
temurun telah menjadi pedoman tatanan sosial, (2) pemberlakuan aturan adat sebagai
sanksi hukum yang utama di Dusun Terusan mendapat dukungan dari pemerintah
Kabupaten Sanggau dengan catatan sanksi adat tersebut tidak bertentangan dengan
atiran pemerintahan yang ada, (3) kearifan tradisional yang telah mengakar di
masyarakat Dusun Terusan menjadi salah satu bukti bahwa mereka mampu mengelola
sumber daya alam dan hutan secara lestari.

3.1.5 Koperasi
Koperasi menjadi salah satu lembaga ekonomi desa yang berperan dalam
mengembangkan perekonomian masyarakat jika pembentukannya berangkat dari
kebutuhan bersama dari para anggotanya.
Dusun Terusan: koperasi serba usaha TIOKMA PANGKASONTAH CINTAT merupakan
lembaga ekonomi masyarakat Dusun Terusan yang didirikan pada tahun 1995. Koperasi
ini merupakan pengembangan dari kegiatan ekonomi Usaha Bersama Simpan Pinjam
(UBSP). Koperasi ini sangat berperan dalam meningkatkan harga jual karet yang
merupakan hasil pertanian utama masyarakat Dusun Terusan. Melalui pengelolaan yang
transparan koperasi ini terus berkembang dan saat ini nilai asetnya mencapai
Rp. 100.000.000,-. Penghormatan terhadap sanksi adat di Dusun Terusan juga menjadi
kontrol terhadap pengelolaan dan pelaksanaan unit-unit usaha di koperasi terutama unit
usaha simpan pinjam.
Desa-Desa Prioritas: beberapa desa prioritas juga telah memiliki koperasi yang telah
berbadan hukum, namun stabilitas kelembagaannya masih perlu dibenahi terutama
dalam manajemen dan pelaksanaan kegiatan.
Temuan Penting: koperasi serba usaha TIOKMA PANGKASONTAH CINTAT bisa
berkembang menjadi wadah lembaga ekonomi masyarakat tidak terlepas dari peranan
berbagai pihak yang ada di Dusun Terusan. Keberadaan koperasi ini sangat berberan
dalam menjaga stabilitas harga karet petani di Dusun Terusan karena mampu
memberikan harga yang layak dan telah mempunyai jaringan pemasaran yang tetap.

3.2 Penyusunan Rencana Penatagunaan Lahan Desa Prioritas (rencana
tindaklanjut)
Banyak pengalaman dan wawasan baru yang diperoleh para peserta setelah

mengikuti seminar dan studi banding ini terutama tentang tentang perencanaan
pembangunan desa dan pengelolaan sumber daya alam (hutan) secara partisipatif.
Bekal pengalaman ini menjadi salah satu pembanding bagi peserta dalam menyusun
tahapan proses Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa.

Pada tanggal 6 Maret 2005 bertempat di Hotel Budi Palembang peserta studi
banding dari masing-masing desa (Ujung Tanjung, Riding, Mangsang, Muara Medak
dan Talang Lubuk) bersama dengan perwakilan Pokja Perencanaan dan Penggunaan
Lahan Secara Partisipatif dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin dan
Banyuasin menyusun tahapan proses Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan
yang akan dilakukan di desa masing-masing.
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Untuk menyusun rencana ini peserta dan pokja perencanaan penggunaan lahan
secara partisipatif dibagi menjadi tiga kelompok diskusi berdasarkan kabupaten, masing-
masing kelompok diskusi di fasilitasi oleh fasilitator dari SSFFMP. Hal-hal penting yang
didiskusikan secara secara berurutan adalah sebagai berikut: (1) permasalahan dan
peringkat masalah, (2) kondisi yang dibutuhkan, (3) kegiatan yang perlu dilakukan dan
(4) waktu pelaksanaan kegiatan.

Secara rinci rencana kegiatan Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa
yang disusun oleh tiga kelompok peserta adalah sebagai berikut:

Kelompok I
Desa : Talang Lubuk
Pokja : Pokja Perencanaan dan Penggunaan Lahan Secara Partisipatif Kabupaten

Banyuasin
Fasilitator : Zukri Saad

NO MASALAH KEBUTUHAN
KEGIATAN YANG

PERLU DILAKUKAN
WAKTU

1 Tata Batas Wilayah
Administrasi Desa
bermasalah dengan desa
tetangga

 Tercapainya
kesepakatan
perihal batas
wilayah dengan
desa sempadan /
tetangga

 Tersedia peta
wilayah
administrasi desa

 Melakukan perundingan
dengan tujuh desa
sempadan di tingkat desa
dan tingkat kecamatan.

 Melakukan kunjungan
lapangan penentuan batas
dengan melibatkan pihak
pemerintah, masyarakat
dan pihak lainnya.

 Melakukan pemasangan
batas / patok sementara
sebagai acuan dalam
melakukan pemetaan
desa.

Bulan ke 3-6

2 Masyarakat belum paham
dengan status dan
peruntukan kawasan
hutan yang ada didesa

 Dinas Kehutanan
Kabupaten
memberikan
informasi tentang
status hutan di
Talang Lubuk

 Tersedia aturan
tertulis tentang
pengelolaan hutan
desa

 Mengundang Dinas
Kehutanan Kabupaten
Banyuasin untuk
melakukan sosialisasi di
Talang Lubuk

 Melakukan musyawarah
desa (Pemdes, BPD, tokoh
masyarakat, para pihak di
desa)

 Mendiskusikan hasil
rencana pengunaan lahan
dan pengelolaan hutan
desa dengan Dinas
Kehutanan Kabupaten
Banyuasin

Bulan ke 1-12

3 Ketersediaan air bersih
kurang memadai

 Tersedia PDAM
desa

 Tersedia sumur bor
untuk umum

 Mengajukan usulan desa
untuk pengadaan
tanki/kapsul penampung
air kepada dinas terkait
(PDAM)

 Mengajukan usulan desa
kepada dinas kesehatan
untuk pengadaan sumur
bor satu unit per KK di
Talang Lubuk

Bulan ke 1-12

4 Tidak tersedia bibit unggul
(Padi) untuk di tanam di
sawah rawa di Talang
Lubuk

 Bibit unggul padi
untuk sawah rawa
tersedia di Talang
Lubuk

 Mengadakan musyawarah
di tingkat dusun dan desa

 Mengajukan usulan desa
untuk pengadaan bibit
unggul kepada Dinas
Pertanian Kabupaten

Bulan ke 1-12
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NO MASALAH KEBUTUHAN
KEGIATAN YANG

PERLU DILAKUKAN
WAKTU

Banyuasin
 Mengundang Dinas

Pertanian untuk
memberikan penyuluhan
teknis pengelolaan sawah
rawa

5 Desa belum mampu
menyusun Perdes secara
baik dan benar

 Perlu mengetahui
tata cara
menyusun Perdes

 Mengadakan pelatihan
untuk membuat peraturan
desa yang diperlukan

 Pembuatan perdes yang
dipandu oleh para pakar

Bulan ke 10-12

6 Tidak tersedia sarana
irigasi untuk memperluas
pemanfaatan areal
persawahan di Talang
Lubuk

 Tersedia irigasi
untuk memperluas
persawahan di
Talang Lubuk

 Membangun irigasi
sederhana

 Mengajukan usulan desa
untuk pembangunan irigasi
teknis kepada dinas terkait

Bulan ke 1-12

7 Kondisi Jalan antar dusun
Rusak terutama ketika
musim hujan/pasang

 Perbaikan jalan
desa (antar dusun)

 Memperlebar jalan desa
 Membangun jembatan dan

gorong-gorong
 Membangun pengerasan

jalan desa

Bulan ke 1-12

8 Lahan sawah dan kebun
terlantar sehingga
menimbulkan hama

 Menerapkan pola
pertanian yang
menetap dan
terpadu

 Mengundang PPL Dinas
Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Banyuasin
untuk melakukan
penyuluhan secara
berkelanjutan kepada
masyarakat Talang Lubuk

Bulan ke 1-12

9 Koperasi Desa tidak
macet

 Koperasi desa
Talang Lubuk
berfungsi kembali
minimal untuk
pemasaran beras
dan kelapa

 Melaksanakan rapat
anggota koperasi

 Mengusulkan agar
mendapat bimbingan dari
dinas instansi terkait

Bulan ke 6-12

10 Semakin berkurangnya
pengormatan terhadap
hukum adat

 Hukum adat
diterapkan dan di
bukukan

 Melakukan rembuk desa
tentang peraturan adat

 Mendokumentasikan
peraturan adat yang ada
menjadi buku

Bulan ke 6-12
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Kelompok II
Desa : Ujung Tanjung dan Riding
Pokja : Pokja Perencanaan dan Penggunaan Lahan Secara Partisipatif Kabupaten

Ogan Komering Ilir
Fasilitator : Dendi Satria Buana

NO MASALAH KEBUTUHAN
KEGIATAN YANG

PERLU DILAKUKAN
WAKTU

1 Status peruntukan lahan
dan bekas hutan HPH
dalam wilayah desa belum
jelas di tingkat masyarakat

 Informasi status
dan peruntukan
lahan harus jelas
sampai ke tingkat
masyarakat

 Membentuk tim terpadu
diatas tingkatan
pemerintah desa (semua
instansi yang terlibat dalam
urusan tata guna lahan)

 Pemerintahan desa
menyampaikan
permasalahannya ke
pemerintah yang lebih
tinggi (Pemkab)

Bulan ke 3-6

2 Belum ada tapal batas
desa di lapangan (kecuali
tugu batas desa dan batas
alam yang ada)

 Batas wilayah desa
harus jelas dan
disepakati dengan
desa sempadan

 Perlu membuat
tanda-tanda batas
desa

 Melakukan pertemuan
antar desa (apabila sudah
ada kesepakatan) yang
dihadiri oleh pihak
kecamatan dan Pemkab

 Menyatakan pengukuran
secara rinci dengan hasil
musyawarah

 Membuat patok atau tanda
pembatas

 Mengadakan pertemuan
dengan masyarakat desa
antar dusun, desa
tetangga untuk
menyelesaikan masalah
batas

Bulan ke 3-6

3 Desa belum mampu
menyusun perdes secara
baik dan benar

 Perlu mengetahui
dan mengerti tata
cara menyusun
Perdes

 Mengadakan pelatihan tata
cara penyusunan
peraturan desa

 Menyusun peraturan desa

Bulan ke 6-12

4 Hasil pangan rendah
karena serangan hama

Tanaman karet sudah
terlalu tua

 Peremajaan
terhadap tanaman
karet yang sudah
tua

 Kebersamaan
dalam mengatasi
hama (babi)

 Mengajukan usulan melalui
desa agar dilakukan
Pembinaan oleh PPL
kecamatan secara intensif

 Mengajukan usulan melalui
desa kepada Dinas
Perkebunan untuk
meminta bantuan bibit
karet unggul

 Mengadakan pelatihan
teknis tentang cara
membuat bibit karet yang
baik

Bulan ke 6

5 Jalan di desa dan menuju
desa rusak

 Perbaikan jalan  Melalui pemerintahan desa
mengajukan usulan
perbaikan jalan ke Dinas
PU

 Secara swadaya
melakukan upaya
perbaikan jalan di desa

Bulan ke 12 atau
sesuai kebutuhan

6 Ibu-ibu kurang memiliki
keterampilan dalam
memanfaatkan sumber
daya alam

 Ibu-ibu harus
memiliki
keterampilan
khusus

 Mengadakan pelatihan
keterampilan

Sesuai kebutuhan
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Kelompok III
Desa : Mangsang dan Muara Medak
Pokja : Pokja Perencanaan dan Penggunaan Lahan Secara Partisipatif Kabupaten

Musi Banyuasin
Fasilitator : Sulaiman Sembiring

NO MASALAH KEBUTUHAN
KEGIATAN YANG

PERLU DILAKUKAN
WAKTU

1 Pembebasan Lahan  Pemanfaatan lahan
yang ada

 Menggali atau
memanfaatkan SDA yang
ada di desa secara lestari

2 Praktek ladang berpindah-
pindah masih dilakukan
masyarakat

 Perlu ada investor
dalam pengelolaan
lahan

 Mengadakan rembuk desa
secara rutin membicarakan
pembangunan desa

 Memberikan informasi
kepada pemrintah daerah
tentang kebutuhan dan
potensi sumber daya ala
desa

3 Lahan kosong  Diupayakan
pendayagunaan
lahan sesuai
kondisinya

 Adanya keputusan dan
ketegasan dari pemerintah
desa berdasarkan peratura
yang ada tentang
pengelolaan lahan kosong

4 Tapal batas   Membuat tapal batas desa
/ tanda bats wilayah desa

5 Masalah kondisi tanah
rawa

 Kelestarian status
lahan dan hutan
rawa yang ada di
desa

 Melakukan pendekatan
dan sosialisasi kepada
warga tentang perlunya
mengelola rawa dan
gambut secara lestari

6 Sumber daya manusia
rendah

 Sumberdaya
manusia yang ada
terampil dalam
pertanian dan
perkebunan

 Diadakan pelatihan untuk
meningkatkan
pengetahuan masyarakat
dalam bidang pertanian
perkebunan

 Mengembangkan model
pengelolaan lahan secara
berkelompok / kolektif

7 Pengetahuan masyarakat
tentang lahan pasang
surut masih terbatas

 Tersedia informasi
dan SDM yang
terampil dalam
pengelolaan lahan
pasang surut di
desa

 Diadakan pelatihan untuk
meningkatkan
pengetahuan masyarakat
dalam bidang pertanian di
lahan rawa

 Mengusulkan perluasan
canal/jalur antar dusun

8 Kekurangan tenaga
pengajar di desa

 Tersedia tenaga
pengajar sesuai
kebutuhan

 Meningkatkan SDM yang
ada di desa melalui
berbagai pelatihan

 Melalui desa mengajukan
penambahan guru kepada
Dinas Pendidikan

9 Sarana pendidikan
setingkat SLTP belum ada
di

 Tersedia sarana
pendidikan
setingkat SLTP dan
tenaga
pengajarnya

 Melalui desa mengajukan
usulan kebutuhan sarana
dan prasarana pendidikan
kepada pihak terkait

10 Status lahan yang ada
wilayah desa masih
membingungkan
masyarakat

 Tersedia informasi
yang jelas tentang
status lahan dan
kawasan hutan di
desa

 Melakukan pemetaan
lahan sesuai dengan
aspek kesesuaian lahan,
status peruntukan dan
kepemilikan lahan

11 Kawasan hutan yang ada
di wilayah desa sudah
rusak kondisinya
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NO MASALAH KEBUTUHAN
KEGIATAN YANG

PERLU DILAKUKAN
WAKTU

12 Status kepemilikan lahan
di desa banyak yang
bermasalah

 Kepemilikan lahan
di tingkat desa
jelas

 Melakukan pemetaan
lahan secara partisipatif di
tingkat desa

13 Sarana ibadah  
14 Irigasi tidak tersedia  
15 Jalan dan sarana

transportasi rusak
 Jalan dan sarana

transportasi yang
ada dalam kondisi
yang layak

 Melalui pemerintahan desa
mengajukan usulan
perbaikan jalan ke
pemerintah kabupaten

 Melalui pemerintah desa
mencari dukungan investor
untuk memperbaiki jalan
dan sarana transportasi di
desa

16 Koperasi  
17 Peraturan adat sudah

lemah
 

18 Desa belum mampu
menyusun Perdes secara
baik dan benar

 Perlu mengetahui
dan mengerti tata
cara menyusun
Perdes

 Mengadakan pelatihan
untuk membuat peraturan
desa yang diperlukan

 Pembuatan perdes yang
dipandu oleh para pakar

Draf rencana kegiatan Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa yang
disusun secara umum menggambarkan kompleksitas permasalahan di masing-masing
desa dimana masalah penatagunaan lahan menjadi salah satu permasalahan yang
menjadi prioritas.

Seluruh permasalahan yang berkaitan dengan penatagunaan lahan desa akan
dipadukan dengan alur teknis proses penatagunaan lahan desa dan selanjutnya akan
menjadi pedoman bagi para pihak (masyarakat desa, pemerintah, swasta dan NGO)
dalam melaksanakan kegiatan ini.

Secara detil alur teknis penatagunaan lahan desa yang akan dilakukan adalah
sebagai berikut.

1. Menetapkan ruang lingkup, tujuan dan sasaran perencanaan penatagunaan
lahan desa.

2. Membentuk organisasi / tim yang akan membuat perencanaan tata guna lahan
desa yang terdiri dari: (-) Komite Pengarah P3LD, (-) Tim Teknis P3LD tingkat
desa dan (-) Tim teknis kabupaten yang nantinya akan mendampingi desa-desa
lain setelah proyek SSFFMP selesai.

3. Menetapkan prosedur penatagunaan lahan desa yang disepakati bersama.
4. Menetapkan wilayah yang akan direncanakan (batas desa disepakati dengan

desa sempadan).
5. Mengevaluasi tata guna lahan yang dulu, saat ini dan mengevaluasi rencana tata

guna lahan yang ada saat ini (tipe-tipe penggunaan lahan, trend, dampak, status,
peraturan, sosial ekonomi dan kependudukan).

6. Target pembangunan berdasarkan kebutuhan dan harapan (tujuan/strategi) yang
meliputi: (-) pertumbuhan ekonomi, (-) pengembangan sektoral standar / tarif
kehidupan / tingkat pendapatan dan (-) pertambahan penduduk.

7. Menilai potensi / keterbatasan biofisik (lahan dan sumber daya alam).
8. Mendeskripsikan tipe-tipe penggunaan lahan di desa (sawah, kebun, pemukiman

dan lainnya).
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9. Menyusun skenario tata guna lahan desa beserta dampaknya (prosesnya
dengan membandingkan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya point 3 –
point 9).

10. Konsultasi publik secara bertahap dan berkesinambungan (reguler).
11. Penyusunan kesepakatan rencana tata guna lahan desa.
12. Pelegalan kesepakatan tata guna lahan desa.
13. Penyusunan peraturan desa tentang tata guna lahan desa.
14. Follow-up pemerintah daerah terhadap rencana tata ruang desa.

Alur kegiatan penatagunaan lahan desa ini akan di musyawarahkan proses,
strategi dan jadwal pelaksanaannya dengan para pihak terkait (masyarakat desa,
pemerintah, swasta dan NGO) dan selanjutnya disepakati sebagai agenda bersama di
masing-masing Pokja perencanaan dan penggunaan lahan secara partisipatif di ke tiga
kabupaten prioritas.
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elaksanaan kegiatan seminar dan studi banding yang
pai 6 Februari 2005 adalah sebagai berikut:

naan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa dan
lam Berbasis Masyarakat yang dilakukan di Palembang
ali aspirasi masyarakat desa, memformulasi berbagai
a permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya
an berulang-ulang tiap tahunnya misalnya kebakaran

kekeringan, banjir, hama tanaman, dll, (b) meningkatkan
ng pendekatan perencanaan partisipatif penatagunaan
ri perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber
jutan yang berbasis masyarakat, (c) mempersiapkan
k lebih mamahami tugas dan tanggung jawabnya.

dipaparkan oleh para pembicara dalam seminar cukup
, hal ini tercermin dari pertanyaan-pertanyaan yang di
a kepada pemakalah. Materi-materi yang diangkat dari
t lebih mendapat respon dari peserta terutama Kepala

kan bertujuan untuk ; (a) memberikan gambaran /
ntang berbagai masalah yang ada dalam penerapan
epakatan (TGLDK) di Kabupaten Sanggau, (b) belajar
Sanggau tentang; otonomi daerah, peran / partisipasi

intah, sistim/pola yang diterapkan, kerjasama antar
ang diperlukan dalam rangka menyusun perencanaan
laan sumber daya alam secara berkelanjutan,
encana tindak lanjut tentang peran para pihak di tingkat

terkait (pemerintah, swasta dan NGO) di Provinsi
i basis untuk menyusun Perencanaan Partisipatif
yang nantinya akan berkontribusi sebagai sub-sistem
Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

erintah kabupaten Sanggau dan masyarakat di dusun
n Tata Guna Lahan Kesepakatan Desa, peserta dapat
g yang nantinya bermanfaat dalam proses P3LD.
ng muncul dalam diskusi : (-) perencanaan partisipatif
an dari para eksekutif dan legislatif sehingga bisa
encana tata ruang pada level yang lebih tinggi,
ng disusun bersama masyarakat harus tetap mengacu

SARAN
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pada peraturan-peraturan yang diberlakukan terutama yang berkaitan dengan tata
ruang, (-) waktu yang dibutuhkan untuk melegalkan hasil perencanaan (RTRD) yang
dihasilkan bersama masyarakat sangat dipengaruhi oleh dukungan dan kesiapan
pemerintah setempat.

3. Beberapa hal penting yang mendapat perhatian peserta dalam diskusi dengan
masyarakat dusun Terusan antara lain menyangkut: (-) peranan adat dalam
mengatur tata batas wilayah dimana dalam penetapan batas wilayah desa-dusun
masyarakat dusun Terusan berpedoman pada batas-batas wilayah adat,
(-) Nilai-nilai kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Terusan masih cukup
kokoh dan diterapkan dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang ada di
wilayah mereka, (-) proses perencanaan TGLDK secara umum tidak banyak
berbeda dengan P3LD namun dari pelibatan stakeholders P3LD lebih terintegrasi,
(-) peranan koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat Terusan cukup mampu
meningkatkan harga jual karet alam yang selama ini menjadi sumber pendapatan
utama masyarakat.

Kesimpulan Rencana Tindak Lanjut :
1. Penyusunan rencana tindak lanjut kegiatan bertujuan untuk : (-) menyediakan

rencana kegiatan PLUP di desa prioritas dan kabupaten berdasarkan kebutuhan dan
prioritas permasalahan, (-) menyediakan agenda bersama yang menjadi pedoman
bagi pihak-pihak yang akan memfasilitasi proses PLUP.

2. Peringkat masalah yang tergambar dalam matrik perencanaan secara berurutan
adalah : (-) masalah tata batas wilayah administrasi desa dengan desa sempadan /
tetangga, (-) masalah tumpang tindih status kawasan hutan dan lahan, (-) masalah
pemanfaatan lahan, (-) masalah ekonomi yang terkait dengan budidaya tanaman,
ketersediaan serta kesesuaian lahan (-) masalah sarana transportasi dan fasilitas
umum di desa, (-) masalah pendidikan dan keterampilan.

3. Masalah menyangkut tata batas wilayah administrasi dan tumpang tindih status
kawasan hutan-lahan merupakan masalah yang mendesak untuk diupayakan
solusinya.

4. Secara umum pihak-pihak yang diusulkan terlibat dalam mengupayakan solusi
masalah antara lain : (-) instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya,
(-) pihak swasta yang terkait dengan penggunaan lahan desa, (-) fasilitator proses
yang terdiri dari pokja-3, SSFFMP dan NGO, (-) pemerintah dan kelembagaan desa
bersama masyarakat.
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SARAN

Pelaksanaan kegiatan seminar dan studi banding telah diupayakan semaksimal
mungkin. Namun tetap dirasakan beberapa kekurangan yang perlu untuk diperbaiki
pada kegiatan serupa dimasa mendatang. Berdasarkan diskusi informal dengan peserta
studi banding terdapat beberapa saran-saran positif yang direkomendasikan untuk
pelaksanaan kegiatan dimasa datang :

1. Persiapan studi banding hendaknya didiskusikan dengan Pokja-3, Sekretariat dan
Dewan MSF dimasing-masing Kabupaten. Untuk tingkat provinsi diusulkan untuk
melibatkan counter park.

2. Penyusunan jadwal kegiatan (sesi) dalam studi banding terasa begitu padat
sehingga banyak peserta menjadi keletihan. Seyogyanya diperkirakan waktu yang
optimal untuk peserta beristirahat sehingga tetap fokus mengikuti setiap sesi
kegiatan.

3. Profil wilayah (desa / dusun) yang menjadi tujuan kunjungan lapangan seyogyanya
mendekati kondisi lokasi / wilayah asal peserta baik dari topografi maupun kultur
budaya.

Seminar dan studi banding yang telah dilaksanakan ini diharapkan dapat
mencetuskan kesamaan pemahaman dari para pihak berkepentingan dalam menyusun
rencana tata guna lahan secara partisipatif (P3LD) berdasarkan kebutuhan masyarakat,
sehingga kedepan dengan dukungan dari eksekutif dan legislatif hasil-hasil
perencanaan Bottom-up dari tingkat desa bisa menjadi sub-sistem dari perencanaan
pada kabupaten.
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DOKUMENTASI PHOTO SEMINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 1. 
 
Pembukaan Acara Seminar Perencanaan 
Partisipatif  Penatagunaan Lahan Desa dan 
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis 
Masyarakat oleh DR. Karl-Heinz 
Steinmann (EU Co-Director).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo 2. 
 

Presentasi tentang Perencanaan Partisipatif 
Penatagunaan Lahan Desa, disampaikan 

oleh Ir. Paul Kimman.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 3. 
 
Diskusi tentang Perencanaan Partisipatif 
Penatagunaan Lahan Desa, dengan 
narasumber Ir. Paul Kimman (LUP and 
GIS Expert).   
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DOKUMENTASI PHOTO STUDI BANDING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 4. 
 
Dialog antara peserta studi banding 
(Sumsel) dengan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sanggau tentang Pelibatan 
Masyarakat Dalam Perencanaan 
Pembangunan Wilayah Kabupaten.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 5.

Dialog antara peserta studi banding 
(Sumsel) dengan Masyarakat Dusun 

Terusan tentang Tata Guna Lahan Desa 
Kesepakatan (TGLDK) dan Pengelolaan 

Hutan Berbasis Masyarakat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 6. 
 
Kunjungan lapangan di Dusun Terusan ke 
areal Usaha Tani Menetap (UTM) dan 
Tembawang yang merupakan wilayah 
kelola masyarakat berdasarkan TGLDK.    
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DOKUMENTASI PENYUSUNAN RENCANA PENATAGUNAAN LAHAN DESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 7. 
 
Perwakilan masyarakat Desa Talang 
Lubuk Kecamatan Muara Telang 
Kabupaten Banyuasin bersama dengan 
Pokja-3 MSF Banyuasin merencanakan 
tindaklanjut kegiatan Penatagunaan Lahan 
Desa secara Partisipatif, difasilitasi oleh 
Zukri Saad (Konsultan SSFFMP).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 8. 
 

Perwakilan masyarakat Desa Mangsang 
dan Muara Medak setelah menyelesaikan 

rencana tindaklanjut Perencanaan 
Pernatagunaan Lahan Desa secara 

Partisipatif, difasilitasi oleh Sulaiman 
Sembiring (Konsultan SSFFMP).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 9. 
 
Ir. Fathoni Syarif selaku Ketua Dewan 
MSF Kabupaten Ogan Komering Ilir 
didaulat untuk memberikan arahan 
sekaligus menutup rangkaian kegiatan 
Seminar Dan Studi Banding di Hotel Budi 
pada tanggal 6 Februari 2005.    


