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1. GAMBARAN UMUM

1.1 Pendahuluan

South Sumatra Forest Fire Management Project adalah proyek kerjasama antara

Pemerintah Republik Indonesia dengan Uni Eropa bekerja di sektor kehutanan,

yang memberikan bantuan teknis untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran

hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Tujuan umum dari proyek SSFFMP adalah:

membentuk sistem/model pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan yang

bijaksana dan berkelanjutan, dengan tujuan spesifik adalah memberikan bantuan

dan memfasilitasi pembentukan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran

yang terkoordinasi dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan hingga tingkat

desa di Sumatera Selatan, melibatkan masyarakat desa, pihak swasta dan instansi

pemerintah bekerjasama dalam mengurangi dampak negatif kebakarn terhadap

lingkungan hidup dan sosial–ekonomi.

Dalam membangun sebuah sistem pengelolaan kebakaran yang didukung oleh

multipihak, membutuhkan kepedulian, peran-serta, mekanisme dan kompetensi

semua pihak. Karena itu SSFFMP sejak tahun 2003 memberikan perhatian dalam

membangun kesadaran dan membangun kapasitas multipihak dalam pengelolaan

kebakaran dengan berbagai pendekatan dan metodologi.

Proses pengembangan kapasitas secara garis besar meliputi empat tahap, yaitu:

pada tahap pertama adalah analisis kebutuhan pelatihan (

) untuk menentukan kebutuhan pengembangan kapasitas apa saja

yang tepat untuk mendukung tujuan utama proyek, serta menentukan siapa yang

akan terlibat dalam pengembangan kapasitas; tahap kedua, pengembangan

kapasitas diarahkan pada peningkatan keterampilan dasar dan keterampilan

lanjutan dalam berbagai isu yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan

kebakaran; serta tahap ketiga adalah mempersiapkan para pihak yang mendapat

pelatihan sebelumnya dipersiapkan untuk menjadi pelatih dan fasilitator yang

mampu menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan kepada kelompok

sasaran yang lebih luas, serta mampu menjalankan kegiatan secara mandiri (tanpa

dukungan proyek).

Dalam meningkatkan kesadartahuan masyarakat, SSFFMP melakukan dua

strategi dan pendekatan dalam penyadartahuan dan kampanye pencegahan

kebakaran yaitu:

- Untuk menurunkan resiko dan kejadian kebakaran;

- Untuk mempromosikan pengelolaan lahan yang berkelanjutan dalam jangka

panjang menjadikan isu kebakaran tidak lagi menjadi masalah.

Tahap pertama dari kegiatan kampanye dan penyadartahuan adalah untuk

meningkatkan pemahaman bahwa kebakaran sebagai suatu masalah, materi

dikembangkan untuk kelompok sasaran yang luas dengan menggunakan media

yang tidak spesifik, disampaikan melalui pesan yang singkat dengan tampilan yang

menarik.

training needs

assessment
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1.2 Lingkup Pengembangan

Pengembangan kapasitas yang bertujuan mempersiapkan peran serta dan

dukungan para pihak dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran dari

berbagai dimensi. Karena itu seluruh komponen SSFFMP (

)

melakukan pengembangan kapasitas dan kompetensi dengan berbagai metoda

pendekatan seperti pelatihan, lokakarya, seminar, diskusi, dan studi banding

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan masing-masing komponen.

Banyak material kampanye dan penyadartahuan pencegahan kebakaran yang

sudah dikembangkan dan diproduksi proyek lain sebelum SSFFMP, seperti oleh

Forest Fire Prevention and Control Project (FFPCP), South Central Kalimantan

Production Forest Project (SCKPFP), Integrated Forest Fire Management Project

(IFFM), dan Indonesia Forestry Media dan Campaign (INFORM), beberapa produk

dari FFPCP yaitu Buku Desa Ilalang masih dilanjutkan untuk distribusi, sementara

beberapa bahan menjadi bahan masukan untuk membuat material yang sesuai

dengan karakter sosial-budaya setempat, serta didasarkan pada isu dan event

yang ada di Sumatera Selatan.

Penyebaran pesan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: pertama, secara

langsung yang dapat menjangkau kelompok sasaran dengan melibatkan Pokja I

MSF, counterpart, LSM dan komponen proyek yang bekerja secara langsung di

lapangan dengan menyebarluaskan material dan produk kampanye yang dibuat

SSFFMP. Untuk kelompok sasaran yang lebih luas dijangkau dengan

menggunakan media massa seperti koran, radio dan televisi.

Penyadartahuan yang dilakukan melalui pendekatan pendidikan formal dilakukan

dengan menggunakan Buku Desa Ilalang yang sudah dihasilkan oleh FFPCP,

sebagai buku pendidikan lingkungan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Komponen utama yang dilibatkan dalam distribusi dan penyampaian pesan dalam

fire prevention and

suppression, community development, gender, land use planning, fire information

system/geographical information system, awareness, dan NGOs development

2

Tahap kedua, mulai mengajak, menampilkan berbagai argumentasi, serta

melakukan diseminasi informasi. Pada fase ini metoda komunikasi yang digunakan

lebih mendalam, kampanye lebih fokus dan spesifik kepada kelompok sasaran

untuk mengubah kebiasaan dan diharapkan dapat melakukan aksinya. Materi yang

dikembangan dalam fase ini merupakan pengembangan pada fase pertama, dan

implementasi strategi kedua untuk mempromosikan pengelolaan lahan yang

berkelanjutan dan menjadikan isu kebakaran tidak lagi menjadi masalah.

Tahap terakhir, adalah bagaimana kampanye dan penyadartahuan dapat diambil

alih lembaga atau individu yang secara langsung memberikan penyuluhan kepada

masyarakat, seperti penyuluh pertanian lapangan, pengelolaan radio komunitas,

dan tokoh agama di daerah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat

untuk berperan aktif dalam kampanye dan penyuluhan pencegahan kebakaran.

Mereka diberikan kemampuan untuk merancang dan memproduksi sendiri materi

kampanye melalui pendekatan . Materi kampanye yang

dikembangkan SSFFMP pada fase ini lebih terarah lagi pada kelompok petani agar

berperan serta dalam pengelolaan lahan yang berkelanjutan, materi tersebut dapat

dipergunakan oleh para penyuluh di lapangan.

social marketing
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1.3 Tujuan dan Hasil yang Diharapkan dari
Pengembangan Kapasitas dan Penyadartahuan
dalam Pengelolaan Terpadu Kebakaran dan
SSFFMP

Pengembangan Kapasitas: Pengembangan kapasitas merupakan upaya

membantu dan memfasilitasi dan terbentuknya sistem koordinasi pengelolaan

kebakaran pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan tingkat desa di

Sumatera Selatan dimana masyarakat setempat, perusahaan swasta dan instansi

pemerintah bekerjasama untuk menurunkan dampak negatif kebakaran terhadap

lingkungan alam dan sosial, secara rinci meliputi tujuan berikut;

- Menciptakan kondisi kelembagaan untuk penerapan pengelolaan kebakaran

yang efektif (Hasil 1),

- Memungkinkan para pihak untuk mengorganisasi dan menerapkan

mekanisme pengelolaan kebakaran yang efektif di wilayah mereka (Hasil 2).

- Menciptakan kapasitas dan mendukung inisiatif untuk pengelolaan lahan dan

sumberdaya alam yang berkelanjutan (Hasil 3).

- Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat membantu dalam menetapkan

sistem pemantauan dampak dari pengelolaan kebakaran terhadap lingkungan

dan masyarakat serta hasil kerja pengaruhnya terhadap masyarakat luas

(Hasil 4).

- Menyediakan dukungan bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk

membentuk kebijakan dan struktur organisasi untuk mempromosikan

pengelolaan sumberdaya alam termasuk pengelolaan kebakaran yang efektif

(Hasil 5).

Secara rinci kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dan hasil yang

dicapaikan dijelaskan dalam laporan masing-masing komponen.

Hasil yang diharapkan dari pengembangan kapasitas adalah meningkatnya

kapasitas dan kompetensi para pihak dan mampu berperan dan memberikan

kontribusi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di

Sumatera Selatan.

buku tersebut melalui guru Sekolah Dasar. Secara bertahap penerapan buku

tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan distribusi langsung, peningkatan

kapasitas dan keterampilan penggunaan buku, pendampingan, dan diakhiri

dengan promosi dan penyerahan seluruh dokumentasi dan penggunaan buku

tersebut kepada Dinas Pendidikan Nasional. Untuk mendukung pengembangan

pendidikan lingkungan, SSFFMP juga menyelenggarakan berbagai

pendidikan lingkungan dan kunjungan ke sekolah.

event



Penyadartahuan:

Kegiatan 1.8

Memberikan kontribusi untuk peningkatan kesadartahuan, pengetahuan dan

kepedulian berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam , pengelolaan

lingkungan dan pengelolaan kebakaran

Kegiatan 4.5

Memastikan pandangan ( ) mengenai kehadiran proyek mulai tingkat

lokal, nasional hingga internasional melalui kegiatan (press

release, vidio clips, publikasi, leflet, dsb.)

Tujuan dan hasil yang diharapkan dalam menciptakan kondisi

kelembagaan untuk penerapan pengelolaan kebakaran yang efektif (Hasil 1),

adalah melalui kegiatan sebagai berikut:

- Mendukung institusi pemerintah, LSM dan sekolah untuk mengembangkan

program pendidikan lingkungan yang terintegrasi dengan informasi dengan

pengelolaan kebakaran, di tingkat provinsi dan kabupaten.

- Merancang dan mengkampanyekan, bersama sengan mitra dan proyek

lainnya, ditingkat regional dan nasional untuk meningkatkan dukungan

terhadap pendekatan multistakeholders untuk pengelolaan kebakaran di

Indonesia

- Mengembangkan materi penyuluhan mengenai kebakaran hutan dan lahan

dan melatih penyuluh dalam menggunakan material.

- Melatih pihak-pihak/counterpart dalam komunikasi, moderasi, team building &

keahlian presentasi

- Melaksanakan Lokakarya pendidikan lingkungan untuk para guru di setiap

kabupaten.

- Melaksanakan pelatihan untuk guru untuk penggunaan material pendidikan

lingkungan.

- Membuat film dokumentasi tentang kebakaran hutan dan lahan dan

dampaknya terhadap kehudupan manusia.

- Menyelenggarakan Jambore Pendidikan Lingkungan untuk anak-anak

sekolah bersama dengan LSM dan Bappedalda

- Menyelenggarakan studi banding pendidikan lingkungan dan pengelolaan

kebakaran.

Sementara untuk tujuan dan hasil yang diharapkan dalam mendukung pemerintah

dan lembaga swadaya masyarakat untuk menetapkan sistem untuk memantau

dampak peningkatan pengelolaan kebakaran terhadap lingkungan dan

masyarakat (gender, mata pencaharian, pendapatan, dsb.) dan pengaruhnya

terhadap masyarakat luas (Hasil 4), adalah melalui kegiatan sebagai berikut:

, Meliputi:

- Mempublikasi buletin proyek, press release, dan daftar distribusi.

- Memproduksi material visibility lainnya seperti leaflet, booklet, video, dsb.

- Update dan memelihara website SSFFMP

visibility

public relations
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2 : HASIL DAN PENCAPAIAN

2.1 Capaian Utama hingga saat ini

2.1.1 Pengembangan Kapasitas

Secara umum kegiatan pengembangan kapasitas SSFFMP dapat dibagi menjadi 5

(lima) kategori, yaitu:

1. Training penanggulangan kebakaran ( )

meliputi pelatihan penanggulangan kebakaran untuk regu pemadaman desa,

Posko Kecamatan, Tim Manggala Agni, Pelatihan tingkat Manager untuk

Dinas Instansi terkait dan pihak-pihak swasta.

2. Pengembangan kapasitas umum ( ), adalah

pelatihan umum untuk berbagai pihak yang diselenggarakan oleh

komponen

, serta & Pendidikan Lingkungan SSFFMP.

3. Lokakarya perencanaan ( ), berbagai kegiatan lokakarya

perencanaan kegiatan tahunan maupun kegiatan perencanaan lainnya selalu

melibatkan stakeholder dari berbagai komponen masyarakat, LSM, Instansi

Pemerintah dan swasta, termasuk pelatihan penyusunan dalam

perencanaan. Perencanaan merupakan bagian pengembangan kapasitas

karena selain keterlibatan dalam penjaringan aspirasi dan pendapat, tetapi

juga merupakan pembelajaran dari metode perencanaan yang efektif,

partisipatif, dan aspiratif.

4. Studi banding ( ), untuk mengembangkan kapasitas para

pihak SSFFMP pun memfasilitasi pelaksanaan studi banding ke berbagai

daerah untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan motivasi dan

pertukaran informasi dan pengalaman penanggulangan dan informasi

kebakaran, pengembangan masyarakat, gender, LSM, pendidikan

lingkungan, dsb.

5. Pengembangan kapasitas lainnya ( ), meliputi

kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, jambore pendidikan lingkungan, dan

kegiatan pengembangan kapasitas di luar 4 butir di atas.

fire prevention and suppression training

general capacity development

Community Development, Gender, Land Use Planning, Fire

Information System dan Geographical Information System, NGO

Development Awareness

planning workshop

logframe

comparative study

other capacity development
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Hingga pertengahan tahun 2007, SSFFMP telah melakukan kegiatan

pengembangan kapasitas sebanyak 371 kegiatan (Grafik 1) yang menjangkau

14.111 peserta (Grafik 2), 134 kegiatan (35 %) adalah kegiatan fire management

training serta 115 kegiatan (30 %) adalah kegiatan pelatihan yang dikelompokkan

dalam pengembangan kapasiatas umum. Kegiatan pelatihan merupakan kegiatan

utama dari program pengembangan kapasitas di SSFFMP (tabel 1) dengan jumlah

peserta yang terlibat sebanyak 8.359 orang (59% dari total pengembangan

kapasitas), meliputi:

- Kegiatan pelatihan hingga pertengahan tahun 2007, mencapai 249 kegiatan,

134 kegiatan (53%) diantaranya adalah kegiatan pelatihan pencegahan dan

penanggulangan kebakaran (tabel 2), terdiri dari pelatihan untuk pelatih,

pelatihan tingkat manajer tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan,

pelatihan tingkat manajer perusahaan swasta (Perkebunan dan HTI),

pelatihan untuk LSM, dan pelatihan untuk regu masyarakat desa.

- Kegiatan pelatihan (pengembangan masyarakat)

antara lain meliputi: pelatihan pengembangan usaha ekonomi alternatif untuk

mengurangi pembakaran, pengembangan sistem pertanian tanpa bakar,

pemanfaatan limbah pertanian, pelatihan penyuluh pertanian (PPL) swakarsa,

pelatihan sukarelawan kesehatan hewan (sukakeswan), serta pelatihan untuk

pelatih bagi PPL Swakarsa dan Sukakeswan, mencapai 32 kegiatan dengan

jumlah peserta sebanyak 1.011 orang.

- Kegiatan pelatihan gender mencapai 30 kegiatan training dengan jumlah

peserta 688 orang, antara lain meliputi: pelatihan penyadartahuan gender

( ) dan pengarusutamaan gender ( )

bagi berbagai tingkat mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa,

pembentukan dan penguatan motivator desa, pengembangan alternatif

pendapatan, dinamika kelompok, pengembangan usaha kecil dan

pembukuan.

- Pelatihan Sistem Informasi Kebakaran dan Sistem Informasi Geografis (FIS &

GIS) sebanyak 26 kegiatan yang mencakup 388 orang peserta, meliputi:

pelatihan pemantauan kebakaran melalui internet, pelatihan interpretasi

informasi geografis, pelatihan penggunaan GPS dan peta untuk

penanggulangan kebakaran, dan sistem analisis kebakaran.

- Kegiatan pelatihan untuk peningkatan penyadartahuan dan pendidikan

lingkungan sebanyak 13 pelatihan dengan jumlah peserta 305 orang yaitu

community development

gender awareness gender mainstreaming
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meliputi: pelatihan fasilitator pendidikan lingkungan bagi guru dan stakeholder

lainnya, pelatihan guru untuk penggunaan modul pendidikan lingkungan, serta

pelatihan pendekatan bagi para penyuluh, serta pelatihan

bagi pengelolaan perpustakaan desa.

- Pelatihan perencanaan tata ruang dan tata guna lahan ( )

sebanyak 8 kegiatan menjangkau 168 orang peserta antara meliputi:

penyusunan Penyusunan Peraturan Desa tentang penanggulangan

kebakaran hutan dan lahan, pemetaan partisipatif, dan perencanaan tata guna

lahan desa.

- Pelatihan pengembangan LSM ( ) sebanyak 6 (enam)

pelatihan diikuti oleh 130 orang antara lain meliputi: pelatihan perencanaan

proyek dengan menggunakan kerangka logis, perencanaan proyek dengan

menggunakan metoda ZOPP, manajemen konflik, pengelolaan keuangan bagi

LSM, formulasi proyek dan penulisan proposal. Informasi lengkap mengenai

kegiatan pengembangan kapasitas tiap komponen dapat dilihat pada laporan

komponen tersebut.

social marketing

land use planning

NGO development
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2.1.2. Penyadartahuan dan Pendidikan Lingkungan

Memberikan kontribusi dalam peningkatan kesadartahuan, pengetahuan dan

kepedulian berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam, pengelolaan

lingkungan dan pengelolaan kebakaran (Kegiatan 1.8), hasil dan pencapaiannya

sebagai berikut:

Pada awal tahun 2005, telah terlaksana kegiatan Seminar dan

Lokakarya Penyusunan Strategi Pendidikan Lingkungan di Sumatera Selatan,

yang diikuti oleh 150 orang dari Dinas Pendidikan Nasional tingkat provinsi dan

kabupaten, anggota POKJA I MSF dari tiga kabupaten prioritas, LSM, Anggota

DPRD, Perguruan Tinggi dan Mahasiswa. Keluaran yang dicapai adalah

strategi pengembangan pendidikan lingkungan hidup di Sumatera Selatan.

Hasil Semiloka ditindaklanjuti dengan pembentukan Forum Komunikasi

Pendidikan Lingkungan Hidup (FKPLH)– Sumatera Selatan .

Pada tahun 2005 SSFFMP

mendorong terciptanya para pelaku dan penggerak kegiatan pendidikan

lingkungan bekerjasama dengan Jaringan Pendidikan Lingkungan Nasional

menyelenggarakan pelatihan fasilitator pendidikan lingkungan, sebanyak dua

kali, yaitu :

- Pelatihan fasilitator pendidikan lingkungan bagi guru-guru, diikuti oleh 21

orang yang berasal dari 3 kabupaten prioritas

- Serta pelatihan fasilitator pendidikan lingkungan untuk dan pihak-pihak

lainnya dari Dinas Pendidikan Nasional, Anggota POKJA I MSF,

Bapedalda Provinsi dan Kabupaten, serta LSM. Pelatihan fasilitator untuk

guru-guru, yang diselenggarakan di Sembawa, Banyuasin diikuti oleh 25

orang peserta.

SSFFMP melakukan dua kali studi

banding pendidikan ke berbagai daerah, yaitu:

- Semiloka Penyusunan Strategi Pendidikan Lingkungan di Sumatera

Selatan:

- Pelatihan Fasilitator Pendidikan Lingkungan:

- Studi Banding Pendidikan Lingkungan.
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- Pada tahun 2005, studi banding pendidikan lingkungan keberbagai

tempat di Jawa, yang meliputi Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup

(PPLH) – Trawas, Mojokerto, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Taman

Nasional Gunung Gede Pangrango. Para peserta sebanyak 22 orang

yang terdiri dari Anggota Pokja I MSF tiga kabupaten prioritas serta

anggota FKPLH.

- Pada tahun 2006, studi banding keberbagai tempat di Lampung, Kegiatan

ini diikuti oleh 22 orang Guru dan Dinas Pendidikan Nasional/Anggota

POKJAI, dan FKPLH.

Buku Desa Ilalang

adalah buku pendidikan lingkungan pencegahan kebakaran hutan dan lahan

untuk kelas V Sekolah Dasar (SD), yang terdiri dari dua buku, yaitu: Buku

Siswa dan Buku Panduan untuk Guru. Buku tersebut disusun oleh FFPCP

(Forest Fire Prevention and Control Project) proyek kebakaran hutan dan

lahan di Sumatera Selatan. Distribusi dan implementasi buku tersebut

dilanjutkan oleh SSFFMP. Hingga tahun 2005, SSFFMP telah mencetak ulang

Buku Desa Ilalang sebanyak 2 kali dengan jumlah total 20.000 eksemplar.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh SSFFMP untuk mendorong agar buku

tersebut bisa dimplementasi, kegiatan tersebut antara lain:

- Lokakarya penggunaan buku” Desa Ilalang”

- Pelatihan guru penggunaan buku “Desa Ilalang”

- Pendampingan implementasi pendidikan Lingkungan

- Evaluasi penggunaan buku” Desa Ilalang”

- Pendidikan Lingkungan berbasis Buku Desa Ilalang:

- Lokakarya Promosi Pendidikan Lingkungan Hidup di Sumatera Selatan:

Pada September 2006, SSFFMP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan

Nasional Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan Lokakarya Promosi

Pendidikan Lingkungan Hidup di Sumatera Selatan. Lokakarya tersebut

merupakan lokakarya penutupan mendistribusi dan memfasilitasi penggunaan

Buku Desa Ilalang. Selanjutnya, pendistribusian dan pencetakan ulang

diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten. Sebagai

tindak lanjut dari hasil lokakarya adalah kesediaan dua dari tiga Dinas

Pendidikan Nasional Kabupaten Prioritas pada tahun 2007 dengan

menggunakan APBD 2007, kembali mencetak ulang dan mendistribusikan ke

sekolah-sekolah di wilayahnya. Kabupaten tersebut adalah Musibanyuasi dan

Banyuasin.
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- Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan:

- Event Pendidikan Lingkungan:

- Jambore Pendidikan Lingkungan:

- Kunjungan Sekolah:

SSFFMP

bekerjasama dengan FKPLH memfasilitasi proses penyusunan silabus dan

rencana pengajaran sesuai dengan Kurikulum 2006. Inisiatif awal untuk

membuat kurikulum pendidikan lingkungan dimulai oleh SDN 2 Trans Bayat Ilir,

diikuti oleh SDN Pagar Desa dan SDN 1 Bayat Ilir, seluruh berada di

Kecamatan Bayung lencir.

SSFFMP juga bekerjasama dengan POKJAI

MSF menyelenggarakan berbagai event pendidikan lingkungan, berupa

Lomba Menggambar, Lomba Mewarnai, Lomba Menulis dan Membaca Puisi

tema-tema lingkungan pada tahun 2004 - 2005.

Pada bulan November 2005, di Danau

Ulak Lia, Sekayu, Musi Banyuasin di selenggarakan Jambore Pendidikan

Lingkungan, yaitu kegiatan perkemahan pendidikan lingkungan untuk 80

orang anak-anak SD yang dilakukan di alam terbuka. Kegiatan yang

menggabungkan antara pendidikan lingkungan dengan kegiatan

dan rekreasi, dengan tujuan mengenal ekosistem perairan dan

keanekaragaman hayati dengan suasana yang menyenangkan bagi anak-

anak.

untuk menjangkau kegiatan pendidikan lingkungan di

sekolah dengan metoda alternatif yang menarik, SSFFMP memfasilitasi

anggota FKPLH untuk melakukan kunjungan sekolah ( ). SSFFMP

dan Kelompok Kerja I MSF Kabupaten Musi Banyuasin dan Kelompok Kerja II

MSF Kabupaten Banyuasin beserta Forum Komunikasi Pendidikan

Lingkungan Hidup (FKPLH) melakukan kegiatan kunjungan Sekolah untuk

pendidikan lingkungan. Kegiatan bertujuan meningkatkan kecintaan murid

sekolah dasar terhadap lingkungan hidup.

adventure

school visit

- Pekan Pendidikan Lingkungan: Pada tahun bulan Mei 2007, dalam rangka

menyambut Hari Bumi, di tiga SD desa prioritas diselenggarakan acara Pekan

Pendidikan Lingkungan. Acara yang ini difasilitasi oleh FKPLH, mulai tahap

perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Kegiatan tersebut merupakan

kegiatan bersama yang membutuhkan interaksi langsung antara anak, guru,

kepala sekolah, komite sekolah, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat

sekitar.



10

Berbagai kegiatan dilakukan dalam pekan pendidikan lingkungan antara lain:

lomba membaca puisi, lomba melukis dan lomba mewarnai, lomba dai kecil,

lomba membuat patung satwa dari tanah liat, dan menanam pohon

dilingkungan sekolah (setiap sekolah mendapat 30 pohon buah-buahan).

Puncak acara ditampilkan panggung apresiasi anak. Dalam panggung

tersebut ditampilkan tema-tema cerita yang menarik yang dibuat sendiri oleh

sekolah. Melalui kegiatan seperti ini diharapkan adanya pemahaman

lingkungan yang lebih mendalam melalui cara-cara penyampaian yang

menarik dan dengan pendekatan seni dan budaya. Event seperti ini juga

merupakan pembelajaran bersama dengan anggota masyarakat lainnya

melalui interaksi dalam kegiatan tersebut.

Berbagai kegiatan penyuluhan dan kampanye

pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah)

dilakukan oleh SSFFMP bersama instansi terkait, secara langsung melakukan

penyuluhan kebakaran hutan dan lahan, yang sekaligus mendistribusikan

berbagai produk kampanye seperti , dan poster.

Kehadiran dan pelaksanaan kegiatan SSFFMP di lapangan juga merupakan

penyuluhan Karhutlah secara langsung dan tidak langsung. Karena turut

menyebarluaskan materi/produk kampanye, serta mengajak mencegah

kebakaran melalui upaya-upaya alternatif yang difasilitasi SSFFMP.

Di berbagai tempat, terutama menjelang kemarau di desa-desa prioritas dan

daerah rawan kebakaran dipasang 200 spanduk di Banyuasin dan OKI dan 15

papan peringatan (billboard) tersebar di Banyuasin dan OKI yang mengajak

untuk mencegah melakukan pembakaran.

- Penyuluhan dan Kampanye:

booklet, leaflet

- Pelatihan Pendekatan bagi Penyuluh:Social Marketing Pada tahun 2006,

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai merevitalisasi peran dan fungsi

PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) yang semenjak era reformasi dan proses

desentralisasi kedudukan dan fungsinya tidak jelas. Banyak PPL yang telah

beralih tempat tugas dan bahkan beralih profesi.

Dengan direvitalisasi peran dan fungsi PPL, maka PPL merupakan

sumberdaya bagi penyuluhan dan kampanye Karhutlah. Karena daya jangkau

dan sebaran PPL hingga ke daerah pelosok .merupakan potensi yang sangat

besar dalam menyebarluaskan informasi.



Karena itu, SSFFMP mencoba melakukan pendekatan dengan PPL yang

bekerja di sekitar Desa-desa prioritas untuk melakukan kampanye Karhutlah

melalui pendekatan pemasaran sosial ( ). Dalam pelatihan

tersebut para penyuluh diberikan materi tentang perubahan perilaku, metoda

survey, metoda penyuluhan, praktek penyuluhan dengan pendekatan social

marketing, dan membuat bahan-bahan penyuluhan secara mandiri seperti

leaflet, komik, poster, materi ceramah di mesjid-mesjid, lagu dan radiospot.

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan tersebut, SSFFMP membantu para

penyuluh untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan selama dua bulan.

Termasuk mengaktifkan Radio Komunitas di Simpang Bayat, Kecamatan

Bayung Lencir, MUBA.

SSFFMP telah membuat dua film

dokumenter, pertama pada tahun 2005 berjudul “Disini semakin panas” yang

menceritakan tentang dampak kebakaran hutan dan lahan bagi kehidupan.

Film tersebut kemudian diperbanyak dalam bentuk VCD dan DVD, dan

distribusikan untuk kepentinan penyuluhan dan kampanye. Film kedua,

berjudul “Pengolahan lahan tanpa bakar, Pembuatan kompos dan arang

briket” film ini dibuat untuk mengkampanyekan cara-cara dalam pertanian

yang tanpa dan kurang bakar.

Pada tahun 2005 mengadakan

pelatihan kecakapan dasar fasilitator yang dilaksanakan dalam 2 tahap, tahap

pertama peserta lebih ditekankan berasal dari anggota Pokja MSF tiga

kabupaten prioritas sedangkan tahap kedua peserta sebagian besar dari

anggota konsorsium Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA). Tahap

pertama berlangsung selama 5 hari pada bulan Januari sedangkan tahap

kedua berlangsung selama 4 hari berlangsung pada bulan Februari 2005.

Untuk

meningkatkan peran LSM dalam pemantauan lingkungan, SSFFMP

bekerjasama Bapedalda Provinsi menyelenggarakan kursus AMDAL A untuk

21 orang anggota LSM. Pelatihan diselenggarakan di Palembang pada Juli

2004.

Kampanye dan Komunikasi Lingkungan untuk

pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung semua pihak,

sehingga SSFFMP menganggap perlu parapihak memahami dan mampu

menulis dan menggunaan media untuk keperluan kamapnye dan komunikasi

lingkungan. Pelatihan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2004 dengan

Fasilitator dari Majalah SWA Jakarta yang berlangsung selama 3 hari.

Peserta berasal dari Counterpart propinsi dan Kabupaten serta LSM. Dalam

pelatihan ini peserta diajarkan bagaimana mendesign suatu media ( Majalah

atau bulletin ) sehingga bisa menarik para pembaca dan juga mereka diajarkan

bagaimana cara menulis di suatu media atau majalah.

SSFFMP memban tu

mengembangkan perpustakaan di 13 Desa Prioritas, berbagai perangkat telah

didistribusi yang meliputi 413 judul buku pertanian, ekonomi pedesaan,

agama dan aktivitas perempuan, lemari buku, box katalog, dan kartu-kartu

Social Marketing

- Pembuatan Film Dokumenter:

- Pelatihan Kecakapan Dasar Fasilitasi:

- Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL):

- Pelatihan Penulisan dan Penggunaan Media untuk Kampanye dan

Komunikasi Lingkungan:

- Pengembangan Perpustakaan Desa:
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katalog. Sebelumnya setiap Desa mengirimkan dua orang perwakilan untuk

mengikuti pelatihan pengelolaan perpustakaan yang dilaksanakan di

Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya selama tiga hari.

meliputi:

Berbagai kampanye melalui Radio pada tahun

2005 -2006 dilakukan melalui Radiospot di Radio Republik Indonesia (RRI)

dan Radio Trijaya FM Palembang (Tahun 2007) setiap menjelang dan musim

kemarau. Radio talkshow juga 2006 di Radio adalah Talkshow (on air)

dibeberapa radio swasta niaga, seperti: Trijaya FM Palembang, Sonora FM

Palembang, dan Smart FM Palembang. Tahun 2007 juga dilakukan siaran

radiospot.

Pada tahun 2007 bulan April – Juli 2007, di Radio Trijaya FM sebanyak 8

(delapan) kali tayangan dilaksanakan serial talkshow dengan tema

“Pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Sumatera Selatan dilihat

dari multi dimensi”.

Selain bekerjasama dengan radio swasta niaga, SSFFMP bekerjasama

dengan Radio Komunitas di Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir,

Musibanyuasin menyiarkan radiospot. Talkshow yang merupakan siaran

langsung dilakukan juga di stasiun televisi, pada tahun 2005 – 2006 di TVRI

Sumsel, dan pada tahun 2006 dilakukan di TVRI Sumsel dan Sriwijaya TV.

Memastikan pandangan ( ) mengenai kehadiran proyek mulai tingkat

lokal, nasional hingga internasional melalui kegiatan public relations (press

release, vidio clips, publication, leflet, dsb.) ( Kegiatan 4.5),

- Talkshow dan Radiospot:

visibility
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- Pameran: Berbagai kegiatan pameran pembangunan yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Daerah, SSFFMP terlibat sebagai peserta pameran yang

menampilkan berbagai informasi. Seperti: tahun 2004 SSFFMP mengikuti

MUBA EXPO). Tahun 2005 SSFFMP dengan POKJA II MSF Kabupaten

Banyuasin mengikuti Pameran Pembangunan di Banyuasin. Pada tahun Juni

2006 pada saat diselenggarakan Apel Siaga Api Nasional, SSFFMP terlibat

dalam pameran untuk acara tersebut. Pada tahun 2005 - 2007, SSFFMP

bergabung dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan mitra-

mitra Dinas Kehutanan lainnya mengikuti Sriwijaya Expo dan Citi Expo. Setiap

tahun SSFFMP bersama dengan EU proyek lainnya, mengikuti pameran

Pekan Lingkungan Hidup di Jakarta. Pada Juni 2007 stand Uni Eropa –

Indonesia berhasil menjadi peserta terbaik dalam kategori organisasi dan

perusahaan.



- Komunikasi dan Suplay Informasi bagi Media Massa:

- Penerbitan Buletin Hotspot:

- Spanduk, dan Poster:

- Up date web site: ssffmp.or.id

- EU visibility:

SSFFMP

bekerjasama dengan Aliansi Jurnalistik Independent (AJI) Palembang pada

bulan Maret 2006 menyelenggarakan diskusi sehari tentang masalah hutan di

Sumatera Selatan, diskusi tersebut memberikan pemahaman tentang

permasalahan kehutan di Sumatera Selatan, khususnya terkait kebakaran

hutan dan lahan. Tindak lanjut dari hasil diskusi adalah terjadinya komunikasi

antara SSFFMP dengan Jurnalis. Dampak langsung adalah jurnalis mencari

berbagai informasi kebakaran di kantor SSFFMP dan berbagai pesan dapat

disampaikan melalui mereka.

Buletin Hotspot adalah media informasi tentang

perkembangan proyek dan informasi lainnya yang berkaitan dengan

pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan mulai terbit

pada bulan Februari 2004, hingga bulan Juni 2007 telah terbit 9 edisi dengan

tema yang berbeda-beda.

Berbagai

produk seperti poster, dan spanduk diproduksi hampir setiap

tahun diproduksi dengan tema berbeda pada tahun awal, poster diproduksi

dengan pesan terhadap bahaya dan ancaman kebakaran hutan dan lahan,

poster berikutnya terkait dengan berbagai event di Sumatera Selatan seperti

PON ke XII dan peresmian Terminal Baru Bandara Sultan Mahmud Badarudin

II, dan pada tahun 2007 fokus untuk siaga terhadap api ditujukan kepada

kelompok petani.

Selama satu tahun SSFFMP (2006 -2007) memasang neonboard di ruang

tunggu keberangkatan domestik di Bandara Sultan Mahmud Baddarudin II

Palembang. Pada bulan Juli 2007 telah dipasang billboard berukuran 3 x 4 m

yang berisi berpesan untuk mencegah kebakaran di Jalan Raya Indra laya –

Palembang KM 21.

secara periodik di up date dengan informasi

horspot, maupun berita dan informasi tentang kegiatan SSFFMP.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada akhir tahun 2006,

menandakan bahwa SSFFMP adalah Uni Eropa, hal ini citra Uni Eropa

tercermin pada setiap aktivitas, produk dan properti lainnya selalu

menggunakan logo Uni Eropa.

Billboard, Neon board, Booklet, Leaflet,

booklet, leaflet
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2.2 Ringkasan dan Kesimpulan

2.3.1 Ringkasan

Pengembangan kapasitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

pengelolaan kebakaran, sehingga SSFFMP memberikan perhatian yang sangat

besar terhadap hal tersebut, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan,

desa dan hingga ke tingkat masyarakat. Seluruh komponen SSFFMP memiliki

program untuk pengembangan masyarakat. Hingga Juni 2007, kegiatan

pengembangan kapasitas mencapai 373 kegiatan dengan lebih dari 14 ribu peserta

mengikuti kegiatan tersebut. Berbagai pendekatan yang dilakukan dalam

pengembangan kapasitas, yaitu meliputi 249 kegiatan (65%) berbentuk pelatihan,

sisanya berupa lokakarya perencanaan, lokakarya, diskusi, seminar, dan studi

banding.

Selain kapasitas dan kompetensi, dalam mencegah kebakaran perlu pengetahuan

dan kesadaran masyarakat yang lebih luas yang tidak terjangkau dengan berbagai

kegiatan pengembangan kapasitas. Dua strategi dalam upaya membangun

kesadaran, yaitu berdasarkan penjangkauan ( ) dan cakupan ( ).

Berdasarkan dua strategi tersebut maka ditentukan metoda kampanye, melalui

media yang mudah didistribusi (seperti leaflet, brosur, booklet, dan poster) dan

komunikasi langsung seperti penyuluhan, merupakan metoda digunakan untuk

menjangkau kelompok sasaran. Sementara media massa, cetak maupun

elektronik (TV dan Radio) adalah untuk menjangkau kelompok sasaran yang tidak

tercapai oleh media pertama.

Penyuluhan dan kampanye dilakukan oleh SSFFMP bekerjasama dengan instansi

dan dinas terkait, anggota pokja, PPL, LSM, motivator desa, dan media massa

melalui penyebaran produk dan materi kampanye untuk membangun

kesadartahuanan. Tetapi pengalaman akhir tahun 2006, kebakaran dan bencana

asap masih melanda Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan pembangunan

kesadaran masih tetap diperlukan, karena dengan kesadaran kita bisa berharap

semua bisa terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Dengan revitalisasi fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Sumatera

Selatan, PPL merupakan sumberdaya dalam melakukan penyuluhan dan

kampanye Karhutlah. SSFFMP mulai melibatkan PPL dalam penyuluhan

Karhutlah, dengan terlebih dahulu memberikan pelatihan penyuluhan karhutlah

dengan pendekatan . Tetapi untuk mengoptimalkan peran PPL

dalam penyuluhan Karhutlah perlu dukungan kebijakan dan anggaran dari Dinas

terkait.

Dalam membangun pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat,

khususnya pelajar SSFFMP memfasilitasi pelaksanaan pendidikan lingkungan

hidup, melalui distribusi buku ”Desa Ilalang” buku pendidikan lingkungan

pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk kelas V Sekolah Dasar. Selain

mendistribusi, SSFFMP juga melakukan peningkatan kapasitas guru dalam

penggunaan buku tersebut; serta pendampingan penggunaan buku tersebut yang

bekerjasama dengan FKPLH. Proses fasilitasi SSFFMP untuk penggunaan buku

tersebut sudah berakhir. Buku tersebut pada tahun 2007 telah dicetak ulang oleh

Dinas Pendidikan Kabupaten Musibanyuasin dan Kabupaten Banyuasin.

outreach coverage

social marketing
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Namun demikian, belum adanya kebijakan dari Dinas Pendidikan Nasional

Provinsi maupun Kabupaten yang mewajibkan buku tersebut digunakan dalam

kurikulum yang terintegrasi maupun sebagai kurikulum muatan lokal. Sekolah-

sekolah menerapkan buku tersebut masih terbatas dan bersifat sukarela yang

keberlanjutannya masih sangat rentan. Untuk meningkatkan penggunaan buku

tersebut dan pengembangan pendidikan lingkungan di sekolah formal, perlu

dukungan kebijakan dan anggaran dari Dinas Pendidikan Nasional.

Dalam situasi seperti diatas, SSFFMP masih memfasilitasi sekolah-sekolah yang

secara sukarela memasukkan pendidikan lingkungan sebagai kurikulum muatan

lokal, mereka telah menyusun silabus mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 secara

lengkap. Sekolah-sekolah tersebut masih membutuhkan dukungan untuk

menyusun modul pendidikan lingkungan.

Citra Uni Eropa dalam setiap produk dan kegiatan SSFFMP sangat tampak,

sehingga persepsi masyarakat menganggap bahwa Uni Eropa adalah SSFFMP. Ini

diperoleh dari hasil survey tahun 2006,

2.3.2 Kesimpulan

1. Seluruh komponen SSFFMP telah melakukan pengembangan kapasitas,

upaya tersebut dengan berbagai pendekatan dan metoda seperti, training,

lokakarya, diskusi, seminar, dan studi banding, dengan tujuan meningkat

kapasitas dan kompetensi stakeholder dalam mendukung pencegahan dan

penanggulangan kebakaran.

2. SSFFMP telah melakukan berbagai kegiatan penyuluhan, penyadartahuan

dan pendidikan lingkungan dengan tujuan untuk membangun kesadaran

dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pengalaman 2006, masih

terjadinya kebakaran dan bencana asap yang cukup lama, membuktikan

bahwa upaya penyadartahuan ini harus terus-menerus dilakukan agar

kebakaran dapat ditekan.

3. Pasca revitalisasi PPL di Sumatera Selatan sangat strategis sebagai

sumberdaya dalam penyuluhan dan kampanye karhutlah. Tetapi perlu

dukungan instansi terkait untuk menggerakkan seluruh kekuatan PPL untuk

penyuluhan pencegahan Karhutlah.

4. Pendidikan lingkungan yang telah difasilitasi SSFFMP merupakan capaian dan

pengalaman yang cukup banyak di daerah prioritas, namun upaya

pelaksanaan pendidikan lingkungan melalui pendidikan formal yang

melibatkan sejumlah besar anak-anak sekolah, untuk memantapkan,

memperluas sasaran, dan mempercepat proses penerapan pendidikan

lingkungan masih dibutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran dari Dinas

Pendidikan Nasional baik tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten.

5. Komunikasi dengan media massa perlu dijalin dalam untuk memberikan

informasi kepada masyarakat, dengan terjalinnya komunikasi yang baik, maka

wartawan/pers dengan sendirinya mencari berita dan informasi tentang

kebakaran hutan secara jernih dan faktual, dan terlibat dalam

mengkampanyekan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
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3. INFORMASI TAMBAHAN DAN
LAMPIRAN

3.1 Laporan dan Dokumen Tersedia

- Jurusun Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian

Universitas Srwijaya, .

-

Donald Bason, .

- Donald Bason,

- Ninil R. Miftahul Jannah,

-

Masrun Zawawi,Aprilino danAli Imron,

-

Siilvy

Iriyani (Forum Komunikasi Pendidikan Lingkungan Hidup),

-

Ninil R. Miftahul Jannah, .

-

Bambang Hero Saharjo, .

- Mochamad

Saleh dan Prasetyo Widodo, .

-

Ali Imron, Moh. Iqbal dan Masrun

Zawawi (Forum Komunikasi Pendidikan Lingkungan Hidup),

-

Ali Imron,

Masrun Zawawi dan Fadly Takari (Forum Komunikasi Pendidikan Lingkungan

Hidup),

-

Muhammad Iqbal,

Masrun Zawawi,Ali Imron dan fadli Takari,

-

Tri Kushardanto, .

-

Donald Bason, .

-

Kelompok Penyuluh Kabupaten Banyuasin,

Visibility Proyek:

Guidance and assistance in production of awareness campaign materials:

Environmental Education:

Pelatihan Fasilitator Pendidikan Lingkungan:

Laporan Lokakarya Penggunaan Permainan untuk Penguatan Kelompok-

angkatan ke -1:

Laporan Kegiatan Jambore Pendidikan Lingkungan Hidup, Tingkat Sekolah

Dasar Se Kabupaten MUBA. Danau Ulak Lia 28-30 Nopember 2005.

Pelatihan Pendidikan Lingkungan Dengan Menggunakan Buku Desa Ilalang

untuk Guru Sekolah Dasar:

Study on Integrasion of Scientific and Traditional Knowledge and Information

on Land Clearing and Preparation Using Appropriate Fire Management and

Distribute Results (Final Report):

Studi Banding Pendidikan Lingkungan Ke Provinsi Lampung:

Laporan Pendampingan Implementasi Pendidikan Lingkungan Dengan

Menggunakan Buku Desa Ilalang di Tiga Kabupaten Prioritas (Musi

Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ilir):

Survey Penyebaran dan Kemajuan Implementasi Buku “Desa Ilalang” di Tiga

Kabupaten Prioritas Di Sumatera Selatan, Muhammad Iqbal:

Laporan Survey Media Infromasi yang Digunakan Masyarakat untuk

Peningkatan Penyadartahuan Masyarakat mengenai Kebakaran Hutan dan

Lahan dan Persepsi masyarakat Mengenai SSFFMP:

Pelatihan Pendekatan Social Marketing Dalam Penyuluhan Pencegahan

Kebakaran Hutan dan Lahan (Final Report):

Refinement Of Media and awareness Campaign Material Assessment of

Effectiveness:

Laporan Kegiatan Penyuluhan dengan Pendekatan Social Marketing di

Kabupaten Banyuasin:

2004

August 2004

June 2005.

Maret

2005.

Sepetember 2005.

Desember 2005.

July 2006

May 2006

Juli 2006

Agustus 2006.

Agustus 2006.

Agustus 2006.

Agustus 2006

August 2006

November 2006.
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-

Kelompok Penyuluh Kabupaten Ogan

Komering Ilir,

-

Kelompok Penyuluh Kabupaten Musi Banyuasin,

-

Masrun Zawawi,

-

Mochamad Saleh,Ali Imron,April 2207

-

Mohammad

Iqbal, .

-

Ali Imron,

- Mahmud Hidayat,

Laporan Kegiatan Penyuluhan dengan Pendekatan Social Marketing di

Kabupaten Ogan Komering Ilir:

Laporan Kegiatan Penyuluhan dengan Pendekatan Social Marketing di

Kabupaten Musi Banyuasin:

Laporan Pendampingan Pekan Pendidikan Lingkungan Hidup di SDN 2 Bayat

Ilir Kabupaten Musi Banyuasin:

Silabus Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Sekolah

Dasar, Tim Guru SDN 1 Bayat Ilir, SDN 2 Trans Bayat Ilir, SDN Pagar Desa:

Fasilitasi Pemantapan Kegiatan Pendidikan Lingkungan, Pengembangan

School Outreach di SDN 2 Muara Telang Kabupaten Banyuasin:

Laporan Pendampingan Pengembangan School Outreach di SDN Ujung

Tanjung Kabupaten Ogan Komering Ilir:

Product Design Fire Prevention for Farmer Group:

November 2006.

November 2006.

Mei 2007.

Mei 2007

Mei 2007.

May

2007.

3.2 Statistik Pengembangan Kapasitas



South Sumatra Forest Fire
Management Project

Ringkasan Laporan-laporan

Pencapaian Hasil Kegiatan :

B1: IKHTISAR / RINGKASAN

B2: SISTEM INFORMASI KEBAKARAN

B3: PENGEMBANGAN KAPASITAS,

PENYADARTAHUAN DAN

PENDIDIKAN LINGKUNGAN

B4: PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN

DESA

B5: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

B6: PENGENDALIAN KEBAKARAN

B7: GENDER

E8: PERAN SERTA LSM

B9: MONITORING DAMPAK

SSFFMP South Sumatra Forest Fire Management Project

Jl. Jend. Sudirman No. 2837 KM 3,5
Palembang 30129, Sumatra, Indonesia

Telp: (62) 711-377 821 Fax: (62) 711-353 176
e-mail: ssffmp.eu@telkom.net Website: www.ssffmp.or.id


