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KATA PENGANTAR

Upaya penaggulangan kebakaran hutan dan lahan di desa prioritas proyek sudah

dilakukan sejak tahun 2003. Namun usaha tersebut tidak akan berhasil tanpa ada

kerjasama yang baik dari masing-masing stakeholders terkait. Lokakarya keterpaduan

kegiatan pada desa prioritas yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2006 di Desa

Ujung Tanjung, merupakan komitmen bersama dari masing-masing komponen

Proyek dalam mendukung program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

dengan memperhatikan model keterpaduan dan keberlanjutan hasil-hasil kegiatan

Proyek.

Hasil lokakarya ini diharapkan dapat menunjang keterpaduan dan keberlanjutan hasil-

hasil kegiatan proyek di tingkat desa dalam mencegah terjadinya kebaran hutan dan

lahan didesa prioritas proyek.

Dalam laporan ini dimuat hasil-hasil lokakarya yang terdiri dari : (1) Kegiatan-

kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh masing-masing komponen proyek dalam

menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di tingkat desa, (2) Struktur

pemerintahan desa Ujung Tanjung setelah dilembagakannya sistem pengendalian

Karhutlah kedalam institusi desa dan (3) Rencana Tindak Lanjut.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan

konstribusinya, sehingga lokakarya ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar.

Palembang, Agustus 2006

TTD

Team Penyusun
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan seolah-olah sudah menjadi fenomena tahunan di negara

Indonesia. Untuk itu Presiden Repulik Indonesia dalam kunjungannya ke Palembang

pada bulan Juni 2006 lalu, menekankan kepada setiap pimpinan daerah termasuk

Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan

terjadinya kebakaran hutan dan ladang/lahan, sehingga Indonesia tidak termasuk

negara peng-ekspor asap. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah

mengadakan kerjasama dengan pemerintah Uni Eropa untuk menanggulangi

terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang telah berjalan kurang lebih tiga setengah

tahun dan satu setengah tahun lagin proyek akan selesai.

Supaya proyek kebakaran hutan dan lahan ini tidak menjadi proyek pasar malam

(proyek selesai, kegiatan selesai), maka perlu diinisiasi suatu model, sehingga

kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan bisa dilanjutkan oleh masyarakat dan

pemerintah desa setempat. Hasil pertemuan tentang model pengintegrasian kegiatan

SSFFMP di desa prioritas pada tanggal 14 Juni 2006 di Training Room SSFFMP,

telah disepakati untuk dilaksanakan lokakarya keterpaduan kegiatan di desa prioritas

dengan harapan semua komponen proyek bisa dilanjutkan dan di lembagakan

kedalam institusi desa. Desa Ujung Tanjung merupakan salah satu desa prioritas

proyek dimana semua komponen proyek telah melaksanakan kegiatan di desa

tersebut.

Atas dasar hal tersebut diatas, lokakarya keterpaduan kegiatan SSFFMP di desa

prioritas ini dilaksanakan di desa Ujung Tanjung, dengan harapan desa Ujung Tanjug

bisa menjadi salah satu desa model/percontohan untuk desa-desa yang lain.

1.2. Tujuan

1. Penyamaan persepsi tentang pelaksanaan dan pencapaian hasil-hasil proyek

dalam rangka pengendalian Karhutlah pada tingkat Desa

2. Membangun keterpaduan semua komponen dan hasil yang telah dicapai dalam

rangka pengendalian Karhutlah secara berkelanjutan pada tingkat desa
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3. Melembagakan sistem pengendalian Karhutlah pada tingkat desa dengan

mengakomodasi semua komponen yang dihasilkan kedalam struktur

kelembagaan desa, sehingga menjadi bagian dari program kerja desa dalam

jangka panjang.

II. PELAKSANAAN

2.1. Tempat dan Waktu

Lokakarya keterpaduan kegiatan pada desa prioritas dilaksanakan di Desa Ujung

Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI. Lokakarya dilaksanakan pada

hari Selasa tanggal 25 Juli 2006

2.2. Peserta Lokakarya

Peserta lokakarya keterpaduan kegiatan pada desa prioritas terdiri dari : Pemdes,

BPD, P3LD team, CD group, Kelompok Perempuan (termasuk motivator), Fire Crue,

Penyuluh Swadaya dan tokoh masyarakat.

2.3. Out Put Lokakarya

1. Terbangunnya integrasi kegiatan dari masing-masing komponen (TA) pada

tingkat desa

2. Dipahaminya model keterpaduan kegiatan oleh semua pihak

2.4. Sumber Dana

Biaya lokakarya keterpaduan kegiatan SSFFMP di desa prioritas berasal dari AWP-4

SSFFMP tahun 2006, Nomor 4.4.1.2.
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III. PROSES LOKAKARYA

3.1. Sambutan-Sambutan

3.1.1. Sambutan SSFFMP, oleh Paul Kimman

Yang terhormat Bapak Kepala Desa ujung Tanjung

Yang terhormat Bapak Camat Tulung Selapan

Selamat pagi para peserta lokakarya

Saya ucapkan terimakasih kepada para peserta yang telah hadir dalam lokakarya ini

untuk mendiskusikan pengintegrasian kegiatan SSFFMP di desa prioritas yaitu desa

Ujung Tanjung. Tidak lama lagi proyek akan selesai, sehingga perlu kita pikirkan

bagaimana supaya kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat berjalan dengan epektif

dan ketika proyek selesai kegiatan masih tetap berjalan.

Sebentar lagi akan kita dengarkan bersama review kegiatan dari masing-masing TA,

kita harapkan ada ide/gagasan dari peserta dalam pengintegrasian kegiatan dan

memasukkannya kedalam institusi desa. Saya harap lokakarya ini dapat memberikan

rekomendasi yang baik untuk desa, dan masih ada waktu kurang lebih 1 tahun lagi

untuk melaksanakan dan memperbaiki hasil-hasil kegiatan yang sudah dicapai.

3.1.2. Sambutan Camat Tulung Selapan

Bismillahirrahmanirrahim

Bapak ibu hadirin yang saya hormati

Kepala desa dan perangkatnya, ketua BPD dan anggota

Saya ucapkan selamat datang tim lokakarya dari SSFFMP ke desa Ujung Tanjung

Kecamatan Tulung Selapan. Harapan kita Ujung Tanjung nanti akan menjadi kota

transit, karena dengan adanya pengerasan jalan Ujung Tanjung – Simpang Tiga

sepanjang 20,22 Kilo Meter, transportasi akan menjadi lancar.

Kerjasama teknis antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa ini telah

memberikan manfaat yang cukup besar bagi desa Ujung Tanjung. Banyak kegiatan

yang sudah dilakukan seperti pelatihan kebakaran hutan dan lahan, pelatihan gender,

P3LD dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan adanya kerjasama ini perbatasan desa

Ujung Tanjung dengan 5 desa sepadannya dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Lokakarya keterpaduan kegiatan

SSFFMP di desa Ujung Tanjung ini dengan resmi saya nyatakan di buka.



4

3.2. Penjelasan Tujuan dan Jadwal Lokakarya

3.2.1. Penjelasan Tujuan Lokakarya

Ada 3 tujuan yang akan kita capai dalam lokakarya ini, yaitu:

1. Penyamaan persepsi tentang pelaksanaan dan pencapaian hasil-hasil proyek

dalam rangka pengendalian Karhutlah pada tingkat desa

Desa Ujung Tanjung merupakan desa prioritas proyek, jadi bagaimana nanti

kita bisa menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan dan pencapaian hasil-

hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan dicapai selama ini

2. Membangun keterpaduan semua komponen dan hasil yang telah dicapai dalam

rangka pengendalian Karhutlah secara berkelanjutan pada tingkat desa

Yang menjadi kata kunci disini adalah berkelanjutan. Apakah kita melakukan

kegiatan-kegiatan ini hanya pada saat proyek masih ada saja atau kita inginkan

hasil-hasil ini tetap dapat berlanjut walaupun proyek sudah tidak ada lagi.

Apabila hanya kita lakukan pada saat proyek masih ada saja, dan setelah

proyek selesai kegiatan ikut selesai juga, berarti ini adalah proyek pasar

malam. Apakah itu yang kita inginkan?

3. Melembagakan sistem pengendalian Karhutlah pada tingkat desa dengan

mengakomodasi semua komponen yang dihasilkan kedalam struktur

kelembangaan desa, sehingga menjadi bagian dari program kerja desa dalam

jangka panjang. Kalau kita mau hasil-hasil yang kita capai selama ini tidak

menjadi proyek pasar malam, maka komponen-komponen yang ada dalam

proyek ini perlu kita masukkan kedalam kelembangaan desa. Dengan

demikian komponen-komponen ini akan menjadi milik masyarakat. Untuk

mencapai semua itu selama sehari penuh ini kita akan mendiskusikannya dan

membangun keterpaduan kegiatan secara bersama-sama dengan masyarakat

dan aparat desa.

3.2.2. Agenda Lokakarya

Agenda lokakarya bisa dilihat pada lampiran 2, halaman 16
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3.3. Mnghimpun Informasi Tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian

Hasil-Hasil Proyek di Desa Prioritas Ujung Tanjung

Apa saja kegiatan-kegiatan proyek yang sudah dilaksanakan di Desa Ujung Tanjung

selama ini dan apa hasil-hasilnya? Kami ingin mengetahui langsung dari masyarakat

desa Ujung Tanjung

1. Rizal

Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh proyek selama ini yaitu: pelatihan gender,

perencanaan partisipatif tata guna lahan desa, membentuk tim teknis P3LD, pelatihan

pemadaman kebakaran hutan dan lahan, pelatihan penyuluh swakarsa, pelatihan

sukakeswan, terbentuknya kelompok tani ternak dan regu pemadam kebakaran hutan

dan lahan.

2. Yeni, wakil dari KPP3LD

Melalui proyek Uni Eropa ini, saya bisa mengikuti berbagai kegiatan yang dapat

menambah pengetahuan dan wawasan, seperti : dengan ditetapkannya batas desa

yang jelas, kami menjadi tahu batas desa Ujung Tanjung dan dengan adanya pelatihan

kesehatan hewan, kami juga menjadi tahu tentang penyakit ternak khususnya ternak

sapi

3. Junaidi, guru

Saya ucapkan banyak terima kasih kepada proyek yang telah banyak membantu kami,

sehingga kami bisa mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh proyek.

Sehingga saya bisa menularkan/menyampaikan ilmu yang saya peroleh kepada anak

didik saya

4. Nuhaili, Motivator desa

Hadirnya SSFFMP di desa Ujung Tanjung telah memberikan banyak perubahan yang

positif bagi desa Ujung Tanjung. Seperti telah ditetapkannya tapal batas yang ada

disetiap sudut desa Ujung Tanjung dan adanya peraturan desa, yang semua ini belum

pernah dilakukan sebelumnya.
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5. Isa, PPL Swadaya

Adanya bantuan ternak sapi dari SSFFMP telah mengantarkan saya untuk menjadi

PPL swadaya. Sehingga saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan

oleh proyek. Selama ini kami hanya mendapatkan teori-teori saja, tetapi setelah

mengikuti pelatihan yang diadakan oleh SSFFMP saya bisa langsung praktek

6. Regu Kebakaran Hutan dan Lahan

Pelatihan tentang kebakaran hutan dan lahan sudah kami ikuti, namun karena di desa

Ujung Tanjung belum pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan jadi kami belum

pernah memadamkan kebakaran hutan/lahan. Tetapi apabila terjadi kebakaran

hutan/lahan, kami selalu siap untuk memadamkannya

7. Cik Milla, Motivator Desa

Bantuan ternak sapi yang diberikan kepada kelompok Sanggau Permai belum lama ini

induknya ada yang mati satu ekor. Hal ini desebabkan karena pada saat melahirkan

dalam keadaan tidak normal (sungsang) dan kami tidak mengetahui bagaimana cara

mengatasinya. Untuk itu kami perlu pengetahuan bagaimana cara menangani sapi

melahirkan

8. Ali

Dengan adanya penyuluhan kebakaran hutan dan lahan di desa Ujung Tanjung,

masyarakat Ujung Tanjung menjadi lebih sadar dan tidak lagi melakukan pembakaran

hutan, lahan dan rawa untuk membuka lahan pertanian dan mencari ikan

9. Rizal

Ada satu pertanyaan penting bagi saya tentang proyek. Dengan keterbatasan dana

yang ada, apakah setelah proyek ini selesai P3LD desa Ujung Tanjung bisa terus

berlanjut?
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3.4. Presentasi Tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Hasil Masing-

Masing Komponen Proyek

3.4.1. Presentasi Land Use Planning, Oleh Bpk. Dendi Satria Buana

Materi presentasi dapat dilihat pada lampiran 3 halaman 17

3.4.2. Presentasi Fire Management, Oleh Hairul Fansa

Tahun 2006 ini, Fire Management telah melatih kurang lebih 2400 orang disetiap

kabupaten di Sumatera Selatan. Paling banyak dikabupaten prioritas yaitu Muba, OKI

dan Banyuasin. Tahun 2006 ada penambahan 6 desa baru tetapi lebih banyak untuk

penyegaran. Tahun 2003 – 2004 hampir 100%, proyek terjun langsung kelapagan

dengan didampingi oleh stakeholder terkait dari kabupaten. Tahun 2005 samapi

dengan sekarang proyek tidak lagi turun langsung kelapangan tetapi yang langsung

turun adalah pihak-pihak terkait ditingkat kabupaten masing-masing.

Untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan didesa Ujung Tanjung, proyek telah

memberikan bantuan berupa pelatihan dan peralatan pemadam kebakaran. Dalam 1

regu terdiri dari 15 orang. Bantuan peralatan yang diberikan berupa: helm, sepatu,

peralatan tangan dan pompa punggung, masing-masing 7 buah dan 1 radio HT.

Telah dilakukan pembicaraan antara Co Director EU Bapak Karl Heinz Steinmann

dengan pihak pemerintah tentang keberlanjutan proyek berkaitan dengan akan

berakhirnya proyek kebakaran hutan dan lahan pada akhir tahun 2007 nanti. Inti

pembicaraannya adalah untuk kedepan siapa yang akan melanjutkan penyegaran Fire

Management termasuk asuransi bila terjadi kecelakaan bagi sukarelawan pemadam

kebakaran hutan dan lahan.

3.4.3. Presentasi Community Development, oleh Bpk. Djoko Setijono

Mungkin ada yang bertanya-tanya, “ini adalah proyek kebakaran hutan dan lahan,”

tetapi mengapa ada pengembangan ternak sapi, budidaya padi, budidaya tanaman

karet dan kegiatan yang lainnya. Dari hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan

dapat disimpulkan bahwa, terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah

karena tingkat pendapatan masyarakat yang masih relatif rendah. Tuntutan ekonomi
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masyarakat inilah yang menyebabkan terjadinya pembukaan lahan seperti: kegiatan

sonor, pembakaran hutan dan lahan untuk budidaya tanaman dan sejenisnya. Dari

pemahaman tersebut, proyek memandang apabila kita memberi contoh tentang

upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, maka

itu merupakan bagian dari upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Atas dasar

hal tersebut diatas, maka strategi proyek untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan

dan lahan adalah dengan berbasiskan masyarakat pada tingkat desa.

Harapan kita, desa Ujung Tanjung bisa dipilih menjadi contoh/model bagi desa-desa

lain tentang bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan bisa dilaksanakan.

Kegiatan yang dilakukan oleh CD untuk menanggulangi terjadinya kebakaran hutan

dan lahan adalah kegitan yang bisa memberikan dampak pada meningkatnya

pendapatan masyarakat dan bisa mengurangi aktifitas masyarakat terhadap

pembakaran hutan dan lahan.

Salah satu kegiatan CD di desa Ujung Tanjung adalah penggemukan sapi. Namun

hasil penggemukan sapi yang dilakukan di desa Ujung Tanjung selama 6 bulan yang

lalu hasilnya kurang memuaskan. Hal ini desebabkan karena biaya transportasi untuk

pemasarannya cukup tinggi. Untuk selanjutnya tidak dilakukan penggemukan, akan

tetapi dilakukan pengembangan dengan menggunakan sistem gaduhan. Dengan

sistem ini dapat diterapkan model perguliran yaitu apabila induknya sudah

mempunyai 2 anak, maka induknya akan menjadi milik pemelihara dan 2 anaknya

akan digulirkan kepada 2 anggota baru dan seterusnya. Untuk itu perlu ditentukan

siapa yang akan menerima perguliran selanjutnya.

Untuk mendukung kegiatan-kegiatan Community Development di desa prioritas,

komponen CD telah melaksanakan pelatihan sukakeswan yang telah menghasilkan

PPL swadaya dan pelatihan PPL Swakarsa. Untuk tahun depan harapan saya di desa

Ujung Tanjung dapat dibentuk perpustakaan pertanian dan apotek desa.

3.4.4. Presentasi Gender, Oleh Ibu Yandriani

Ada 5 desa dalam 1 kecamatan yang telah diberikan penyadaran tentang gender. Ke-5

desa tersebut adalah : Desa Ujung Tanjung, Riding, Lebung Gajah, Simpang Tiga dan

Ulak Kemang. Kegiatan ini dilaksankan dengan tujuan agar pengambil keputusan
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ditingkat bawah dapat menyadari peran gender. Sehingga kedepan kaum perempuan

tidak tertinggal dan dapat lebih maju. Sosialisasi penyadaran tentang peran serta

gender laki-laki dan perempuan dalam kegiatan khususnya dalam pengendalian

kebakaran hutan dan lahan sudah mulai dilakukan. Ada pelatihan yang diikuti oleh

sepasang suami istri yaitu pelatihan pengendalian ekonomi rumah tangga. Pelatihan

ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang lancar dalam rumah tangga.

Sehingga ekonomi dalam rumah tangga mudah untuk dikendalikan dan rasa saling

keterbukaan antara suami, istri dan anak dalam rumah tangga bisa ditumbuhkan.

Untuk menggerakkan masyarakat desa dan mendorong kaum ibu-ibu untuk lebih aktif

mengikuti kegiatan-kegitan dalam menunjang pembangunan desa dan mencegah

terjadinya kebakaran hutan dan lahan maka dibentuklah motivator desa pada desa

prioritas proyek

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya sama dengan kegiatan CD yang

dipegang oleh Bpk. Djoko Setijono. Pengembangan ekonomi masyarakat dilakukan di

4 desa (4 kelompok) dari 13 desa binaan. Pada musim kemarau purun sangat

berpotensi sebagai penyebab terjadinya kebakaran lahan, untuk itu pembinaan yang

kami lakukan adalah membina kaum ibu-ibu dalam pengembangan anyaman purun.

Dalam komponen gender yang paling penting adalah bagaimana kita dapat

meningkatkan peran kaum perempuan dan laki-laki dalam kegiatan pencegahan

kebakaran hutan dan lahan serta apa yang akan dilakukan dalam mendukung

keterpaduan kegiatan di desa prioritas.

3.4.5. Presentasi Awarenes Campaign, Oleh Bpk. M.Saleh

Saya baru satu tahun bertugas di Awarenes Campaign dan pendidikan lingkungan

hidup SSFFMP. kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Awarenes Campaign untuk

mendukung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan didesa prioritas proyek

adalah:

1. Melakukan kampanye

2. Penyebarluasan informasi

3. Penyuluhan

4. Pendidikan Lingkungan
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Devisi Awarenes Campaign bekerja untuk melakukan kampanye kebakaran hutan

dan lahan. Kampanye dilakukan dengan menggunakan beberapa alat seperti: kalender,

poster, majalah, VCD tentang kebakaran hutan dan lahan, penyuluhan, study banding

dan Awarenes Campaign juga mempunyai program buku “Desa Ilalang” yaitu buku

pendidikan lingkungan dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Kita pernah mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh yang bertujuan

untuk meningkatkan pengetahuan para penyuluh, dan kita juga telah menyiapkan

fasilitator penyuluh lingkungan hidup melalui pelatihan fasilitator penyuluhan

lingkungan hidup.

Timbul pertanyaan, setelah proyek ini selesai, siapa yang akan memberikan

penyuluhan dan penyadartahuan kepada masyarakat tentang pendidikan lingkungan

dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Saya fikir hal ini jangan dijadikan

sebagai permasalahan. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu bahwa kebakaran

hutan dan lahan itu seperti apa dan apa yang harus dilakukan bila terjadi kebakaran

hutan dan lahan. Inilah yang seharusnya menjadi peran komunikator untuk

menyampaikan pesan bagi anak-anak, suami dan tetangga-tentangga kita. Kedepan

kelompok masyarakat inilah yang akan menjadi penyampai pesan.

Kedepan yang harus dilakukan kelompok yaitu:

1. Mengepektifkan pendidikan lingkungan dan

2. Komponen-komponen lokal turut ikut sebagai penyuluh

Pertanyaannya adalah kapan kita harus melakukan penyuluhan untuk pencegahan

kebakaran hutan dan lahan? Maka jawabnya adalah mulai dari sekarang, dari yang

paling sederhana dan dari diri kita sendiri.
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IV. HASIL LOKAKARYA

4.1. Keterpaduan Kegiatan Di Desa Prioritas Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selalpan Kabupaten OKI

DESA
UJUNG

TANJUNG

Pengendalian
Kebakaran

Hutan

Perencanaan
Tata Guna

Lahan Desa

Pengembangan
Ekonomi

Masyarakat

Kesetaraan
Peran

Gender

Kampanye
Pendidikan
Lingkungan

Pendampingan
Kelompok
oleh LSM

1. Pengorganisasian kelompok
2. Fasilitasi penyusunan rencana kerja

kelompok
3. Pengenalan system pembukuan

sederhana
4. Latihan penyusunan rencana kerja

kelompok
5. Fasilitasi pertemuan anggota

kelompok
6. Pelatihan dinamika kelompok
7. Monitoring kegiatan usaha kelompok

1. Penerapan buku desa Ilalang
sebagai muatan local di Sekolah
Dasar (SD)

2. Penyuluhan tentang pengendalian
karhutlah

3. Penyuluhan lingkungan social
4. Penyuluhan pemantapan kader

pembangunan desa
5. Latihan sosial marketing
6. Pelatihan penyuluh swakarsa
7. Penyuluhan karhutlah dalam

kelompok pengajian

1. Distribusi peralatan pemadam kebakaran
dan P3K, 15 org

2. Pelatihan pengendalian kebakaran dan
P3K, 12 org

3. Apel siaga tingkat kabupaten, 12 org
4. Pelatihan penyegaran pengendalian

karhutlah, 9 orang
5. Pelatihan untuk pelatih karhutlah, 3 orang
6. Distribusi perahu/ketek untuk operasi

kebakaran hutan dan lahan, 1 unit
7. Pelatihan dan apel siaga nasional, 3 orang
8. Pelatihan penyegaran pengendalian

kebakaran hutan dan lahan

1. Pelatihan tim pengarah P3LD
2. Pelatihan tim teknis P3LD,
3. Pelatihan tim perumus Perdes
4. Study Banding perencanaan tata guna

lahan desa,
5. Lokakarya perencanaan tataguna lahan
6. Pemetaan batas wilayah desa
7. Pemetaan batas wilayah antar dusun di

dalam desa
8. Survey kesesuaian lahan desa
9. Lokakarya kesesuaian lahan

1. Peningkatan kapasitas regu pemadam kebakaran
dalam bidang monitoring kebakaran hutan dan
lahan tingkat desa

2. Penyediaan peta dan informasi untuk operasional
pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada
tingkat desa

1. Bantuan pengembangan ternak sapi
2. Menyusun rencana perguliran usaha
3. Pembuatan kebun apotik hidup
4. Fasilitasi pembuatan perpustakaan desa
5. Pelatihan pembuatan kompos
6. Latihan pembuatan ransum ternak
7. Bantuan bibit rumput dan leguminosa
8. Bantuan obat-obatan ternak
9. Latihan petugas penyuluh swadaya

1. Pelatihan motivator desa
2. Lokakarya penyadaran gender
3. Latihan pengelolaan Ekonomi

Rumah Tangga (ERT)
4. Pelatihan tata cara berorganisasi
5. Penyuluhan kesehatan dan gerakan

sayang ibu (GSI)
6. Study banding motivator desa

Sistem
Informasi
Karhutlah
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4.2. Struktur Pemerintahan Desa Ujung Tanjung

4.3. Klarifikasi Usulan Kegiatan

Djoko Setijono, (CD)

1. Menanggapi usulan kegiatan tentang lahan yang terbengkalai di desa Ujung

Tanjung akan dijadikan sebagai lahan persawahan pasang surut, karena proyek

tinggal 1 tahun lagi, maka proyek hanya bisa membantu dalam bentuk buku-

buku tentang budidaya tanaman di daerah pasang surut. Bantuan ini akan kita

berikan melalui perpustakaan desa yang akan dibentuk di desa Ujung Tanjung.

KADUS II
ADI SASMITA

PENGEMBANGAN
EKONOMI

MASYARAKAT

MOTIVATOR
DESA

REGU
PEMADAM

KEBAKARAN
HUTAN DAN

P3K

PENYULUHAN
DAN

KAMPANYE
HARHUTLAH

KADUS III
MADRAS KARIM

SEKRETARIS
SUDARMONO

KADUS I
AIRUDIN

KAUR
PEMERINTAHAN

AMIN MASA

KAUR UMUM
RUSLI (SELI)

PERENCANAAN
PARTISIPATIF

PENATAGUNAAN
LAHAN DESA

KADUS IV
SULMAN

KAUR
PEMBANGUNAN

JON KENEDI

BPD
NUHAILI NUH CS

KEPALA DESA
RIYANSA DOI

LPM (LKMD)
ARDAN KARIM CS
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2. Menanggapi usulan Lahan rawa untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Tentunya hal ini diluar kemampuan dan jangkauan proyek.

M. Saleh, (AC)

Menanggapi usulan kegiatan tentang penyuluhan dalam organisasi pengajian,

sebenarnya pendekatan penyuluhan bukan hanya bisa dilakukan pada saat

penyuluhan kebakaran hutan dan lahan saja tetapi bisa dilakukan melalui pengajian.

Tanggal 11 Agustus 2006 nanti kita akan mengundang ulama untuk ikut pelatihan

sosial marketing yaitu pelatihan dengan pendekatan yang beraneka ragam. Jadi nanti

ada materi mengenai penyuluhan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui

masjid, pengajian dan yang lainnya.

Hairul Fansa, (FM)

Usulan kegiatan tentang pelatihan pemadam kebakaran hutan dan lahan untuk

kelompok ibu-ibu di desa Ujung Tanjung nanti akan saya sampaikan kepada bapak

Nicolas yang lebih berwewenang terhadap hal ini.

Harapan kami setiap ada pelatihan kebakaran hutan dan lahan

4.4. Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil lokakarya selama 1 (satu) hari di desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung

selapan Kabupaten OKI, peserta lokakarya telah menyusun rencana tindak lanjut

sebagai berikut:

1. Mengadakan musyawarah desa tentang penyesuaian struktur desa sesuai

dengan usulan peserta yang akan menjadi kesepakatan desa, dilaksanakan

pada akhir Agustus 2006

2. Sosialisasi penyusunan struktur desa kepada aparat kecamatan, dilaksanakan

pada akhir September 2006
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V. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Peserta Lokakarya

No. Nama Instansi/Lembaga

1. Yenni P3LD Desa Ujung Tanjung
2. Mastini Kader Posyandu Desa Ujung Tanjung
3. Lismawati Desa Ujung Tanjung
4. Anita Bidan Desa Ujung Tanjung
5. Cik Milla Motivator Desa Ujung Tanjung
6. Sunisa Tim Teknis Desa Ujung Tanjung
7. Siti Aisa PPL Swadaya Desa Ujung Tanjung
8. Yuliana Tim Teknis Desa Ujung Tanjung
9. Suraita Desa Ujung Tanjung
10. Rini Desa Ujung Tanjung
11. Suana Ketua Adat Desa Ujung Tanjung
12. Terpikana Desa Ujung Tanjung
13. M. Rusli Kaur Umum Desa Ujung Tanjung
14. Amin Masa Kaur Pemerintahan Desa Ujung Tanjung
15. A.Angkara Tim Teknis Desa Ujung Tanjung
16. Edi Puryono Desa Ujung Tanjung
17. Jon Kenedy Kaur Pembangunan Desa Ujung Tanjung
18. Nuhaili Motivator Desa Ujung Tanjung
19. Sipik Desa Ujung Tanjung
20. Ibrahim Desa Ujung Tanjung
21. Itdia PMD Desa Ujung Tanjung
22. Angga PMD Desa Ujung Tanjung
23. Darman PMD Desa Ujung Tanjung
24. Ali Sarpawi PMD Desa Ujung Tanjung
25. Adi Sasmita Kadus II Desa Ujung Tanjung
26. Mat Nato Penyuluh Swakarya Desa Ujung Tanjung
27. Nedi Desa Ujung Tanjung
28. Sihanturi BPD Desa Ujung Tanjung
29. Mat Yakin Desa Ujung Tanjung
30. Gidir Tim Teknis Desa Ujung Tanjung
31. Relly Ricardoe Tim Teknis Desa Ujung Tanjung
32. Pahmi Tim Teknis Desa Ujung Tanjung
33. Semadung Desa Ujung Tanjung
34. Sopan Sopyan Tim Teknis Desa Ujung Tanjung
35. Airudin Kadus I Desa Ujung Tanjung
36. Rizal Desa Ujung Tanjung
37. Madras Karim Kadus III Desa Ujung Tanjung
38. Musim Ketua Adat Desa Ujung Tanjung
39. Sihanturi BPD Desa Ujung Tanjung
40. Junaidi Guru SDN Desa Ujung Tanjung
41. Asmara Kader Posyandu Desa Ujung Tanjung
42. Yan Daryat SSFFMP



15

43. Hairul Pansah SSFFMP
44. Eris Achyar SSFFMP
45. Husmari Effendy Staf kantor Camat Tulung Selapan
46. Moh Saleh SSFFMP
47. Yandriani SSFFMP
48. Kasmir Camat Tulung Selapan
49. R.Z. Ramon SSFFMP
50. Paul Kimman SSFFMP
51. Djoko Stijono SSFFMP
52. Dendi Satria Buana SSFFMP
53. Rasyid SSFFMP
54. Agus Wahyudi SSFFMP
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Lampiran 2. Agenda Lokakarya

Waktu (wib) Materi Petugas

09.00 – 10.00  Pembukaan dan sambutan Kepala
Desa Ujung Tanjung

 Penjelasan tentang tujuan dan
jadwal lokakarya

 Menghimpun informasi tentang
pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian hasil-hasil proyek di
Desa Prioritas Ujung Tanjung

 Kepala Desa Ujung
Tanjung

 Moderator

10.00 - 10.30 Rehat Kopi Panitia

10.30 – 12.30  Presentasi tentang pelaksanaan
kegiatan dan pencapaian hasil
masing-masing komponen proyek

 Penjelasan konsep keterpaduan
pengendalian Karhutlah di tingkat
desa

 Diskusi dan klarifikasi

 Masing-masing TA
(15 menit)

 Moderator

12.30 – 13.30 Shoma Panitia

13.30 – 15.30  Diskusi kelom0pok tentang
keterpaduan dalam rangka
melembagakan hasil-hasil proyek
kedalam struktur kelembagaan
desa

 Presentasi masing-masing
kelompok kerja

 Diskusi dan klarifikasi

Fasilitator

15.30 – 16.00 Rehat Kopi Panitia

16.00 – 16.30 Menyusun Rencana Tindak Lanjut dan
penutupan

Fasilitator
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Lampiran 3. Materi Presentasi Land Use Planning
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Lampiran 4. Foto Kegiatan

Kata sambutan SSFFMP
disampaikan oleh Bpk. Paul

Kimman

Pembukaan Lokakarya oleh Bpk.
Camat Tulung Selapan

Komponen-Komponen proyek
dalam mendukung keterpaduan

kegiatan SSFFMP di desa Prioritas
Ujung Tanjung

Presentasi Awarenes Canpaign, oleh
Bpk. M. Saleh

Presentasi Gender, oleh Ibu
Yandriani

Presentasi Land Use Planning, oleh
Bpk. Dendi Satria Buana
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Presentasi Community
Development, oleh Bpk. Djoko

Setijono

Presentasi Fire Management, oleh
Bpk. Hairul Fansa

Diskusi kelompok tentang
keterpaduan kegiatan SSFFMP

Diskusi kelompok tentang
keterpaduan kegiatan SSFFMP

Presentasi hasil kerja kelompok Foto bersama peserta lokakarya
keterpaduan kegiatan SSFFMP di desa

prioritas Ujung Tanjung




