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KATA PENGANTAR

Dilaksanakannya lokakarya pengendalian kebakaran hutan-lahan pengalaman dan

pelajaran musim kemarau tahun 2006 dimaksudkan untuk saling tukar informasi dan

pengalaman terhadap kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang

dilakukan oleh pihak-pihak terkait sebagai bahan pelajaran untuk mengembangkan sistem

penanggulangan kebakaran hutan-lahan diwilayahnya masing-masing. Lokakarya

dilaksanakan di ball room Hotel Horison tanggal 12 Desember 2006, diikuti oleh

Dinas/instansi terkait tingkat pusat, propinsi dan kabupaten, perusahaan perkebunan

swasta dan perguruan tinggi.

Hasil lokakarya ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Dinas/Instansi terkait tingkat

pusat, propinsi, kabupaten dan perusahaan perkebunan swasta dalam mengambil

kebijakan terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian upaya

penanggulangan kebakaran hutan-lahan diwilayah masing-masing dapat dilaksanakan

secara efektif dan kerjasama antara pihak-pihak terkait dapat di bangun.

Laporan ini merupakan rekaman proses lokakarya pengendalian kebakaran hutan dan

lahan “Pengalaman dan Pelajaran Musim Kemarau Tahun 2006” yang memuat hasil-hasil

lokakarya antara lain (1) Hasil-hasil Kerja Kelompok, (2) Permasalahan dan Solusi, (3)

Diskusi dan Klarifikasi dan (4) Pelajaran dan Rekomendasi.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan

konstribusinya, sehingga lokakarya pengendalian kebakaran hutan-lahan pengalaman

dan pelajaran musim kemarau tahun 2006 dapat berjalan dengan sukses dan lancar.

Palembang, Desember 2006

TTD

Team Penyusun
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun 2006 telah memberikan dampak

negatif terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat seperti terbakarnya areal

perkebunan rakyat, terganggunya kesehatan masyarakat karena polusi asap dan juga

rusaknya citra bangsa Indonesia karena mengekspor asap ke negara tetangga. Begitu juga

cukup banyak kerugian yang diderita oleh masyarakat dan makhluk hidup yang tidak

ternilai harganya.

Kejadian kebakaran hutan dan lahan tersebut tentunya menjadi pengalaman dan pelajaran

bagi semua pihak terkait, sehingga kedepan harus lebih berhati-hati dan serius dalam

pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Semua ini hendaknya menjadi kajian dan

pertimbangan bagi pembuat dan pengambil kebijakan dalam pengendalian kebakaran

hutan dan lahan di Sumatera Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

BMG telah memprediksikan bahwa pada tahun 2007 terjadi musim kemarau yang lebih

panjang dari tahun 2006. Kondisi tersebut hendaknya menjadi perhatian khusus dari

semua pihak terkait antara lain pemerintah daerah (kabupaten, propinsi, nasional),

perusahaan swasta dan masyarakat, supaya lebih meningkatkan kewaspadaan dan

mengintensifkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing.

1.2. Tujuan Lokakarya

Tujuan lokakarya adalah melakukan tukar pengalaman, mengambil pelajaran dan

menghimpun masukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada musim

kemarau tahun 2006. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya sebagai berikut:

1. Menyusun prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka pengendalian kebakaran

hutan dan lahan tahun 2007

2. Merumuskan taktik dan teknik untuk mencapai prioritas yang akan dilaksanakan

dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan

3. Koordinasi dan management untuk menjalankan, mencapai tujuan yang diinginkan.
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BAB II. PELAKSANAAN

2.1. Tempat dan Waktu

Lokakarya dilaksanakan di Ball Room Hotel Horison Palembang pada hari Selasa

tanggal 12 Desember 2006

2.2. Peserta Lokakarya

Peserta lokakarya pengendalian kebakaran hutan-lahan pengalaman dan pelajaran musim

kemarau tahun 2006 adalah lembaga, dinas/instansi terkait tingkat Nasional, Propinsi,

kabupaten, Perusahaan perkebunan swasta. Daftar peserta dapat dilihat pada lampiran 1.

2.3. Output Lokakarya

1. Diperolehnya informasi tentang pengalaman berbagai pihak dalam pengendalian

karhutlah pada musim kemarau tahun 2006 sebagai pelajaran untuk pengendalian

karhutlah pada musim kemarau tahun 2007

2. Tersusunnya langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait

dalam pengendalian karhutlah pada musim kemarau tahun 2007

2.4. Sumber Pendanaan

Biaya pelaksanaan lokakarya pengendalian kebakaran hutan-lahan pengalaman dan

pelajaran musim kemarau tahun 2006 berasal dari SSFFMP AWP- 4 tahun 2006.



3

BAB III. PROSES LOKAKARYA

3.1. Sambutan SSFFMP, oleh Karl Heinz Steinmann

Terima kasih kepada bapak – bapak, ibu – ibu peserta lokakarya pengendalian

kebakaran hutan-lahan pengalaman dan pelajaran musim kemarau tahun 2006 di Hotel

Horison Palembang. Latar belakang dilaksanakan lokakarya ini adalah karena musim

kemarau tahun 2006 cukup serius dan banyak terjadi masalah. Saya harap melalui

lokakarya ini kita banyak mendapatkan informasi dari stakeholders (pemerintah, LSM,

sektor swasta/perusahaan) tentang pengalaman penanggulangan karhutlah dimusim

kemarau tahun 2006. Hal ini dapat dijadikan sebagai pelajaran/masukan dalam

pengendalian karhutlah pada musim kemarau tahun 2007.

Lokakarya ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan dengan prioritas kegiatan

yang lebih efektif dan berdampak positif bagi pengendalian karhutlah pada musim

kemarau tahun 2007.

Lokakarya ini dilakasanakan bukan untuk mencari kesalahan akan tetapi untuk saling

berdiskusi, tukar pengalaman dan menyusun perencanaan pengendalian karhutlah tahun

2007. Bulan Desember 2006 ini ada workshop khusus untuk management tentang

pengelolaan lahan gambut. Di Sumatera Selatan Lahan gambut merupakan sumber asap

yang cukup besar pada musim kemarau tahun 2006 sehingga menyebabkan Sumatera

Selatan sebagai peng-ekspor asap ke Propinsi lain bahkan sampai ke Negara tetangga.

Saya fakir cukup sampai disini dan saya minta kepada Bapak Tri Wibowo untuk

membuka Lokakarya ini.
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3.2. Sambutan dan Pembukaan Lokakarya, oleh Bpk. Tri Wibowo

Bismillahirrahmanirrahin

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Selamat pagi bapak-ibu peserta lokakarya

Saat ini merupakan waktu yang tepat dilaksanakan lokakarya pengendalian kebakaran

hutan-lahan pengalaman dan pelajaran musim kemarau tahun 2006. kesempatan ini mari

kita gunakan untuk memulai mengevaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut.

Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan :

1. Bagaimana supaya manusia tidak membakar

2. Bagaimana jika ada kebakaran, kita segera tahu dan mau mematikannya

Saya kira ini suatu hal yang bagus untuk dilakukan selama masa elnino tahun 2006 ini.

Menurut informasi dari BMG elnino tahun 2007 akan lebih panjang lagi dibanding tahun

2006 sehingga kita semua perlu waspada. Hal ini tentunya elnino bukan hanya menjadi

bahan untuk excuse saja. Kalau hanya untuk bahan excuse saja nanti kita tidak akan

bergerak. Saya kira waktu ini adalah waktu yang tepat, kita bisa duduk bersama untuk

mengevaluasi terutama di wilayah Sumatera Selatan. Apabila kita lihat bahwa jumlah

titik hot spot tahun 2006 naik 1000% lebih dibanding tahun 2005 sehingga terjadi

peningkatan eksport asap ke negara tetangga. Keadaan ini cukup memprihatinkan. Yang

jelas wilayah terjadinya kebakaran hutan dan lahan tahun 2006 di Indonesia semakin

parah.

Baiklah bapak-ibu sekalian, dari latar belakang dan keinginan kita kedepan, saya dari

Direktorat Jendral PHKA dan kebetulan Manggala Agni belum lama ini juga

mengadakan rapat kerja, semoga hasil rapat ini bisa dijadikan sebagai bahan dalam

pembahasan lokakarya ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim lokakarya

pengendalian kebakaran hutan-lahan pengalaman dan pelajaran musim kemarau tahun

2006 dengan ini saya nyatakan di buka. Terimakasih.
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3.3. Presentasi Nara Sumber

Lokakarya dibagi dalam 4 panel.

Panel 1 presentasi tentang pengalaman pengendalian karhutlah oleh pemerintah pusat,

panel 2 presentasi dari Dinas Kehutanan Sumsel dan Perguruan Tinggi (IPB),

Panel 3 presentasi dari perusahaan perkebunan swasta,

Panel 4 presentasi dari SSFFMP.

Setelah presentasi selesai, dibuka sessen diskusi dan klarifikasi untuk memperkaya materi

yang disampaikan dan sebagai media saling tukar informasi. Materi presentasi dapat

dilihat pada lampiran 3

3.4. Pembagian Kelompok Kerja

Peserta lokakarya dibagi 3 kelompok, menganut azas partisipatif-distributif. Masing-

masing kelompok kerja berdiskusi untuk menyusun langkah-langkah pengendalian

karhutlah sesuai dengan topik yang telah ditentukan oleh fasilitator.

Kelompok Kerja /WG I : Prioritas tahun 2007

- Kegiatan

- Anggaran

- Kebijakan

Kelompok Kerja/WG II : Teknikal dan Taktikal

- Peralatan yang akan digunakan

- Bagaimana strateginya

- Bagaimana prosedurnya

- Maintenance

Kelompok Kerja/WG III : Management Koordinasi

- Struktur organisasi

- Tim pelaksana operasional regu-regu
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Anggota Kelompok Kerja/WG

WG I WG II WG III

Prioritas Tahun 2007 Teknikal dan Taktikal Management Koordinasi

- Kegiatan
- Anggaran
- Kebijakan

- Peralatan
- Strategy
- Prosedur
- Maintenance

- Struktur Organisasi
- Tim Pelaksana
- Operasional, Regu-

regu

Anggota

Solichin/SSFFMP H. Faidil/Balai Penelitian
kehutanan banjarbaru

Karl Heinz Steinmann/
SSFFMP

Ali husin/Bapedalda Prov
Sumsel

Rachmat W. /PT.MHP Sazili/ Dishut Muba

Paul Kimman/SSFFMP Brad Sanders/RAPP Sumatro Dishut Muba

Mursyid/Dishutbun Musi
Banyuasin

Marc Nicolas/SSFFMP Muhammad Fauzi/Badan
Kesbang dan Linmas Prop.
Sumsel

Djunaedi/Dirut
Perlindungan Perkebunan

Junaidi A.Dawawi /Dishutbun
Musi Banyuasin

Syafrul Yunardi /Bappeda
Prov Sumsel

Rifai Komara Anja Hoffmann /SSFFMP

Israr/Dephut Eris Achyar/SSFFMP
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BAB IV. HASIL LOKAKARYA

4.1. Hasil Kelompok Kerja

Working Group I. : Prioritas Tahun 2007

Kegiatan Anggaran Kebijakan

Mengadakan Patroli secara
rutin untuk melarang orang
membakar hutan dan lahan

Ada anggaran dari Pemerintah
kab/kota/propinsi untuk
pengendalian karhutlah dengan
jumlah memadai

Lesson learning integrasi
program di desa prioritas

Perusahaan perkebunan ikut
serta dalam pelatihan dan
pengadaan peralatan untuk
pengendalian karhutlah

Operasional kegiatan yang tepat
waktu dan tepat anggaran

Optimalisasi posko
Karhutlah ditingkat
propinsi, kabupaten /kota
dan kecamatan

Mendorong pemerintah daerah
untuk meng optimalkan peran
masyarakat peduli api (MPA)
pada musim kemarau

Membangun kerjasama antara PT
SBA Wood, masyarakat dan
dinas terkait untuk
pengembangan modal usaha tani
menetap

Analisis trend karhutlah
sebagai dasar
pengambilan keputusan
untuk fire management
dan land use sesuai
kebutuhan stakeholder

Updating dan diseminasi peta
rawan kebakaran kepada
stakeholder dan masyarakat
desa

Sosialisasi /hearing kebutuhan
dana APBD untuk pengendalian
kebakaran hutan dan lahan

Penyebarluasan
informasi kualitas udara
kepada masyarakat luas

Pelatihan penyidik PPNS
lingkungan khususnya
kebakaran hutan dan lahan

Pengadaan peralatan /
penambahan sarana dan
prasarana

Bersama instansi terkait
membuat guidelines dan
informasi untuk pengelolaan
lahan gambut

Menyusun Protap tentang
kebakaran hutan dan
lahan

Mensosialisasikan Perda
kebakaran hutan dan lahan

Sosialisasi keberadaan
kawasan hutan

Menyusun action plan yang
konkrit sampai dengan tahun
2009
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Working Group 2. : Teknikal dan Taktikal

Prosedur Strategi Peralatan

Melaksanakan Good
comunication dengan HT,
mobile radio.

Menyusun taktik dan teknik
pengendalian kebakaran
melalui Training

Peralatan memadai dan
mudah di bawa

Dinas, instansi, crew, dan
pihak-pihak terkait bertang
gungjawab terhadap deteksi
dini pada lokasi tertentu

Pembinaan regu-regu
pemadam kebakaran di
tingkat desa yang sudah di
latih secara optimal

- Mengganti peralatan yang
sudah rusak/hilang

- Pemeliharaan peralatan

Memperjelas garis komando
dalam operasional
pengendalian karhutlah dan
diperkuat dengan dasar
yuridis

Ada tujuan operasional
- Deteksi
- Serangan dini
- Isolasi
- Size

Alat pemadam karhutlah
memenuhi standart:
sederhana, tidak rumit,
mudah pemeliharaan, sesuai
dengan kondisi lahan

Mempertahankan/mengatur
air pada lahan gambut agar
tetap basah

Pengembangan posko
karhutlah, alat radio
komunikasi dan peta

Usaha tani berbasis
konservasi

Akses/alat transport sesuai
dan memadai untuk
mobilisasi

Sosialisasi pembukaan lahan
tanpa bakar

Peralatan harus sesuai
dengan kondisi lahan

Menjelang musim kemarau
harus dipersiapkan:
- Alat
- Fire Crew
- Dana
- Sarana mobilisasi
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Working Group 3. : Management Koordinasi

Manggala Agni Struktur/Sistem Regu-Regu Pemadam
Karhutlah

Organisasi pemadam
kebakaran /Manggala Agni
menjadi lembaga sendiri

Setiap akhir tahun dilaksanakan
monitoring dan evaluasi
bersama

Regu pemadam
karhutlah tingkat desa
terintegrasi dalam
struktur organisasi desa

Memperluas kelembagaan
Manggala Agni menjadi
lembaga sendiri

Sistem komando propinsi –
kabupaten –kecamatan –desa
diperjelas

Ada alokasi dana dari
propinsi dan kabupaten
untuk membiayai regu
pemadam karhutlah

Dana operasional untuk
Manggala Agni lebih
fleksibel

Perlu SOP yang jelas dan
disosialisasikan kepada pihak
terkait

Selama musim kemarau
posko karhutlah aktif
selama 24 jam

Perlu kerja sama dengan
aparat hukum dalam
pengendalian karhutlah

Anggaran hendaknya sudah
tersedia sebelum musim
kemarau

Dibangun sistem komando
Manggala Agni dengan
regu pemadam kebakaran di
tingkat desa

Mensinkronkan management
koordinasi perusahaan dengan
masyarakat dan manggala agni

Sebelum musim kemarau perlu
diadakan multistakeholder
meeting

Dibangun kerjasama antara
pemerintah, swasta dan LSM

Pusdalkarhutlah terus diperkuat
dan dikembangkan
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4.2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Solusi

Diprediksi tahun 2007 terjadi elnino,
musim kemarau 2007 lebih panjang
dibanding tahun 2006

Secara struktural kelembagaan Manggala
Agni belum ada

Pihak-pihak terkait perlu menginisiasi
untuk melembagakan Manggala Agni

Selama ini penanggulangan karhutlah
belum tepat waktu dan tepat anggaran

Perlu mengalokasikan anggaran untuk
penanggulangan karhutlah dengan tepat
waktu dan tepat jumlah anggaran

Belum ada asuransi untuk regu pemadam
kebakaran di desa jika terjadi kecelakaan

Pemerintah menyediakan asuransi bagi
regu pemadam kebakaran dengan di desa

Kebakaran menyebaban tanah tidak
subur, kandungan bahan organik tanah
dibawah 1 % (normal 5%), limbah hasil
pertanian tidak dikembalikan ke tanah,
penggunaan pupuk kimia berlebihan

Perbaikan lahan dengan pemberian
bahan organik yang cukup ke dalam
tanah dan dukungan program pembuatan
kompos

Penangkapan terhadap tersangka pelaku
pembakaran hutan dan lahan oleh
perusahaan, menimbulkan demdam dari
pihak keluarga tersangka

Penangkapan terhadap orang-orang yang
diindikasikan membakar hutan-lahan
diserahkan kepada pihak berwajib

Keberhasilan dalam penanganan perkara
lingkungan hidup adalah harus ada
penyidik, saksi ahli, data dan fakta.
Propinsi dan kabupaten masih kesulitan
untuk penyidikan dan saksi ahli

Mengadakan training untuk spesialis
penyidik lingkungan di tingkat propinsi
dan kabupaten

Penyebab terjadinya kebakaran hutan
dan lahan sekitar aeral SBA disebabkan
oleh masyarakat pencari ikan, kayu dan
sonor, masyarakat membakar dan
kemudian meninggalkan api

- Dibentuk tim investigasi untuk
mengidentifikasi masyarakat yang
membakar hutan dan lahan

- Dilakukan pembinaan terhadap
masyarakat yang membakar hutan-
lahan untuk kegiatan sonor

- Mengubah pola bertani dari membakar
menjadi tanpa bakar.

- Penyuluhan dengan menggungakan
spanduk, layar lebar, pamplet, brosur
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- Pemadaman karhutlah dengan cara
pengeboman menimbulkan masalah
baru dimasyarakat.

- Disatu sisi masyarakat ingin bertani
sementara perusahaan ingin
memadamkan api

- Jika sonor dihilangkan akan
mematikan sumber pencaharian
masyarakat dan dapat mengurangi
produksi padi yang dapat mendukung
lumbung pangan nasional

Kegiatan menyonor masih bisa dilakukan
dengan jalan :
- Pembukaan lahan dilakukan dengan

land clearing bukan dengan membakar.
- Mengubah pola musim tanam, biasa

tanam padi di awal musim kemarau
menjadi akhir musim hujan

- Mengubah pola bertani dengan
memberikan bantuan alat dan saprodi
kepada petani

Kebijakan pemerintah tentang
penanggulangan karhutlah telah
menimbulkan dampak negatif bagi MHP,
Sebelumnya masyarakat yang akan
membakar hutan/lahan terlebih dahulu
melapor kepada MHP, sehingga
pembakaran dapat dikontrol api tidak
meluas.

Ada keterpaduan dan kesinergisan dari
semua pihak untuk penanggulangan
karhutlah

Adanya pasukan pengamanan dari
kepolisian menyebabkan masyarakat
membakar hutan/lahan secara sembunyi
(tidak melapor kepada MHP) karena
merasa takut kepada petugas, Hal ini
menyebabkan terjadinya kebakaran yang
cukup besar, karena pembakaran tidak
terkontrol

Policy pemerintah harus mempertimbang
kan budaya lokal masyarakat

Permasalahan pemadaman karhutlah di
PT. GBS
- Api datang dari pinggir kebun
- Akses/mobilitas keperbatan kurang

memadai
- Angin bertiup kencang pada siang

hari dan sering berubah arah.
Sehingga api hanya bisa dipadamkan
malam hari

- Api tidak mati secara tuntas

- Pengadaan peralatan yang memadai
- Pembuatan akses jalan
- Pemadaman dilakukan pada malam

hari
- Peningkatan kemampuan karyawan

melalui training
- Menutup saluran air/parit lebih awal
- Training FM diberikan kepada

daerah-daerah yang rawan kebakaran
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4.3. Diskusi dan Klarifikasi

1. Diskusi dan Klarifikasi Panel I

Pertanyaan

Bapak Anung, Dinas Perkebunan Sumsel

Kondisi obyektif di Sumatera Selatan sangat berbeda dengan yang bapak sampaikan.

Yang ada di Sumatera Selatan sebagai sumber asap adalah masalah padi sonor.

Bagaimana kebijakan Dirjen PLA terkait dengan padi sonor dan aplikasinya kelapangan.

Klarifikasi

Bpk Suhartarto, Dirjen PLA (Pengelolaan Lahan dan Air)

Di Sumsel ada104.000 Ha lahan gambut dari 700.000 Ha. Total luas pertanian di

sumatera Selatan. Padi sonor adalah masalah budaya yang turun temurun. Pemda sumsel

diwakili dinas tanaman pangan sudah mengeluarkan kebijakan untuk melarang sonor.

Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, muncul pro dan kontra dan ini merupakan suatu

dilematis. Pemerintah pusat akan mendukung kebijakan daerah dan kami juga tidak akan

menutup mata. Melalui penyuluhan diharapkan pemerintah daerah dapat mengatasi

masalah sonor. Dengn program komposting kita perlu insentifitas dan bisa mengatasi

masalah-masalah tersebut.

Pertanyaan

Bapak Syafrul Yunardi, Bappeda Prov. Sumsel

Bila sistem sudah berjalan, diharapkan tidak ada lagi kebakaran hutan dan lahan, kalau

terjadi kebakaran hutan produksi menjadi tanggungjawab pemegang konsesi. Ketika kita

berbicara tentang kebakaran lahan berarti sudah menyangkut sektor pertanian dan

perkebunan termasuk lahan masyarakat yang kepemilikannya sudah berbeda. Apabila

terjadi kebakaran di lahan apakah tupoksi dan kewenangan direktorat kebakaran hutan

bisa masuk. Yang menjadi persoala adalah kebakaran terjadi di lahan bukan dikawasan

hutan contoh lahan gambut. Apabila Manggala Agni kita prioritaskan apakah bisa

efektif? Menurut saya perlu dibangun sistem kelembagaan lintas sektoral.
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Klarifikasi

1. Bapak Suhartarto, Dirjen PLA (Pengelolaan Lahan dan Air)

Berita dari media cetak Kompas, bahwa luas padi sonor di Sumatera Selatan kurang lebih

140.000 Ha. dari 700.000 Ha luas lahan pertanian di Sumatera selatan. Masalah padi

sonor memang cukup rumit. Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) baru dibentuk sehingga

kami perlu banyak belajar, tapi yang penting bagi kami adalah niat/keinginan. Yang

perlu kita pikirkan adalah kesejahteraan masyarakat. PLA mendapat alokasi dana paling

besar dan dana tersebut kita alokasikan untuk kabupaten-kabupaten.

2. Bapak Tri Wibowo,

Berdasarkan SK Dirjen tahun 2002 bahwa kegiatan Manggala Agni yang pertama adalah

kawasan konservasi dan setelah itu baru hutan yang lain kemudian baru lahan dengan

catatan ada permintaan dari Bupati, Camat dsb. Memang hal ini sering menimbulkan

masalah dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Apabila terjadi kebakaran kita

tidak bisa memisahkan antara hutan dan lahan. Untuk itu saya tegaskan bahwa hutan dan

lahan adalah rumah kita bersama dan harus dihindarkan dari kebakaran.

Saya telah sampaikan kepada Menpan dan DPR bahwa salah satu kegagalan

pengendalian karhutlah adalah kerena tidak ada kelembagaan yang khusus dalam

pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah

manusia dalam rangka penyiapan lahan (masyarakat, HTI, PBSM). Disini sebenarnya ada

2 yaitu teknikal dan kelompok perizinan. Kebakaran biasanya terjadi pada areal yang

tidak terkelola dengan baik. Pada prinsipnya Manggala Agni adalah sebagai motivator

untuk kerjasama melakukan penanggulangan karhutlah. Berkaitan dengan hutan dan

lahan, sudah selayaknya organisasi ditingkat pusat untuk dipertimbangkan sehingga

tupoksi dan sistem koordinasi menjadi jelas dan dapat berjalan dengan baik.
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2. Diskusi dan Klarifikasi Panel II

Pertanyaan

Bapak Rosidi, Dinas Kehutanan Kab. OKI

Kekuatan yang ada di Kabupaten OKI untuk pemadaman karhutlah sebagai berikut:

Manggala Agni, swasta, regu desa, TNI dan Polri. Kita juga upayakan untuk memberikan

insentip kepada petugas pemadam kebakaran walaupun sangat terbatas. Kenyataan di

lapangan kita selalu mengalami kesulitan terhadap sarana dan prasarana untuk

pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Beberapa kali kami melakukan penangkapan

terhadap tersangka pembakaran hutan-lahan, dan kami lakukan penyidikan. Bahkan di

perusahaan HTI sudah ada yang ditahan. Ketika penuntutan sampai diajukan kejaksa,

mengalami kesulitan untuk menentukan pelanggarannya masuk dalam pasal berapa.

Kelemahan di tingkat kabupaten adalah tidak ada saksi ahli untuk membuktikan kejadian

perkara. Untuk itu saya mengusulkan agar setiap daerah ada penyidik lingkungannya.

Saya juga sepakat apabila kelembagaan Manggala Agni diperluas kewenangannya dan

bila perlu berdiri sendiri.

Bapak Faidil, Balai Penelitian kehutanan banjarbaru

Untuk menjembatani proses persidangan kasus lingkungan hidup, bagaimana jika Bpk.

Bambang membantu kami dalam proses persidangan.

Bapak Ahmad Taufik, Dishut Prop. Sumsel

1. Bagaimana supaya pendanaan Manggala Agni bisa lebih fleksibel. Artinya dana yang

disubsidi dari departemen tidak hanya untuk kawasan konservasi. Sehingga Manggala

Agni tidak merasa takut jika berhadapan dengan hukum.

2. Kita juga ingin mensosialisasikan bahwa apabila terjadi kebakaran bukan hanya

menjadi urusan Manggala Agni tetapi menjadi tanggungjawab kita bersama.

3. Sekedar pemberitahuan bahwa anggaran untuk sektor karhutlah tahun 2007 akan

diperbesar dari pada tahun 2006. Dan Dinas Kehutanan akan memfokuskan

kegiatannya untuk membantu operasional Manggala Agni dan regu masyarakat

terlatih.
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Klarifikasi

Bapak Bambang Hero, IPB

Untuk penyidik lingkungan hidup, sebenarnya Kementrian Lingkungan Hidup sudah

lama menunggu Propinsi Sumatera Selatan agar mengajukan usulan, karena otonomi

daerah, jadi kita harus mengikuti prosedur. Dan nanti akan kita coba untuk menjembatani

masalah ini.

Mengenai saksi ahli, secara teknis biasanya ada permintaan dari kabupaten yang

ditujukan ke kantor Negara Kementerian Lingkungan Hidup, usulan tersebut akan

diproses/disaring untuk memenuhi kebutuhan dan kementerian negara lingkungan hidup

berdasarkan list yang ada akan mengajukan permohonan ke Perguruan Tinggi. Sesuai

permohonan, Perguruan Tinggi akan menunjuk tim ahli untuk ditugaskan ke

daerah/kabupaten.

Masalah penyidik kami tidak bisa menjawab karena menyangkut institusi. Tetapi yang

saya dengar upaya pengembangan ini terus berjalan dalam upaya penegakan hukum.

Untuk Bpk. Faidil, kita juga pernah bahas masalah saksi ahli dengan institusi 5 gerakan

hukum lingkungan hidup untuk mengadakan training dalam rangka untuk

mempersiapkan saksi ahli. Pengalaman kami dalam menangani kasus lingkungan hidup,

biasanya kasus itu dikawal sampai dengan proses persidangan.

3. Diskusi dan Klarifikasi Panel III

Pertanyaan

Bapak Rosidi, Dishut OKI

Untuk Sinarmas, Salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah masyarakat yang

mencari ikan, kayu dan kegiatan sonor. Saran saya program yang dijalankan untuk

mengatasi kegiatan masyarakat ini adalah kita tetap mendukung kegiatan mereka dengan

catatan kegiatan yang dilakukan berada dalam pengawasan/kontrol kita. Kita harapkan

kedepan ada rencana aksi bersama dengan pihak-pihak terkait seperti: swasta,

pemerintah dan LSM.
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Bapak Safrul Yunardi, Bappeda Prop. Sumsel

Berapa besar investasi yang digunakan untuk pengendalian karhutlah oleh perusahaan?

Berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, bagaimana persentase

biaya untuk pencegahan dan untuk pemadaman

Klarifikasi

SBA Wood

Untuk Bpk. Syafrul

Investasi dalam HTI memang resikonya sangat tinggi sehingga kita harus siap untuk

melakukan pencegahan kebakaran lahan. Kami sangat peduli dan perhatian terhadap

pencegahan karhutlah. Untuk itu kami mentargetkan anggaran sebesar 30-35% untuk

pencegahan kebakaran lahan. Apabila terjadi kebakaran bisa mencapai 100%.

Untuk Bpk. Rosidi

Mengenai pembersihan kayu, memang benar pencarian kayu hendaknya dikendalikan,

semua ini sudah kami lakukan dengan penertiban. Bahwa setiap orang yang masuk harus

mendaftarkan dan mempunyai tanda khusus (tujuan, jumlah personil dan lokasi harus

jelas). Tetapi untuk menghadapi masyarakat tidak semudah seperti yang kita bayangkan.

Salah satu program kami yaitu akan mengadakan pengamanan terpadu, artinya kita akan

lakukan pendekatan dari berbagai aspek seperti: dari aspek sosial kita lakukan

pendekatan melalui CD program, aspek pengamanan/scurity kita akan adakan

pengamanan dengan sistem keluar/masuk lokasi hanya melalui satu pintu, aspek FM kita

coba untuk melakukan prefentif. Sistem ini tidak bisa berdiri sendiri. Untuk tahun ini

akan kita coba tingkatkan masalah penertiban pencarian kayu ini.

Mengenai Perda lebak-lebung, mamang kami belum menyampaikan hal ini kepada

pemda OKI, karena areal lebak lebung yang dilelang lokasinya dikawasan hutan.

Berdasarkan peraturan pemerintahan yang berhak memberikan izin dilokasi hutan adalah

Mentri kehutanan. Nanti akan kita coba untuk membahas masalah lebak lebung ini

dengan Pemda. Harapan kami lebak lebung ini nanti bisa kita kelola bersama masyarakat

bukan untuk perusahaan. Artinya kami yang mengelola dan masyarakat yang mengatur
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penangkapan dan penjualan. Sementara ini yang masuk kesana adalah cukong-cukong

(tengkulak).

Mengenai sonor, kami mempunyai program untuk mengembangkan sonor dengan

membuat contoh di 2 desa dari 27 desa. Yang menjadi masalah adalah jumlah KK yang

cukup besar (1 desa mencapai 1000 KK) sehingga perlu dibangun kerja sama dengan

pihak-pihak terkait.

4. Diskusi dan Klarifikasi Panel IV

Pertanyaan

Bapak Syafrul Yunardi, Bappeda Prop. Sumsel

Pertanyaan saya tujukan kepada ibu Anja

Bagaimana kejelasan status kepemilikan lahan di Afrika Selatan?

Bapak Taufik, Dishut Prop. Sumsel

Bagaimana sensitif gender di Goswana dan Afrika Selatan berkaitan dengan kebakaran

hutan dan lahan

Bapak Marc Nicolas, SSFFMP

Perusahaan perkebunan di Sumatera Selatan saat ini kurang lebih 250 perusahaan dan

hanya satu perusahaan perkebunan yang mau kerjasama dengan regu masyarakat desa.

Bagaimana pengalaman perusahaan saudara dalam kerjasama dengan masyarakat desa.

Awal tahun 2007 telah disepakati untuk kerja sama melakukan pelatihan kebakaran di

kawasan hutan dengan perusahaan tersebut.

Bapak Eris Achyar, SSFFMP

Ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan:

1. Bagaimana konsep water management diperusahaan saudara berkaitan dengan

penutupan kanal yang dilakukan. Karena pada musim kemarau air akan kering

2. Menurut Mr. Vincent bagaimana konsep zero boarning didaerah gambut?
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Klarifikasi

Mrs. Anja, International Expert

Status kepemilikan lahan di Afrika Selatan cukup jelas.

Disana tidak ada program khusus tentang gender namun gender isu disana juga sangat

penting karena banyak juga kaum perempuan yang bekerja dilahan pertanian.

Mr. Vincent, PT. Golden B Sumatra

Kami merasa terbantu degan adanya masyarakat desa. Karena proyek yang kami lakukan

adalah Inti-Plasma, jadi yang terbakar bukan hanya kebun perusahaan tetapi kebun

masyarakat juga terbakar. Kami selalu berupaya untuk menanamkan rasa memiliki yang

tinggi kepada masyarakat. Hal ini kami lakukan melalui pendekatan kepada masyarakat

yaitu kami ikut membaur dengan masyarakat. Semua ini dapat kami lakukan karena

kami masih kecil.

Masalah water management, sebelum tanaman sawit berproduksi (menghasilkan) kanal

akan kami tutup total dan pintu air dipertahankan minimal 80 cm dibawah permukaan

tanah. Pada musim kemarau pintu air dinaikkan (air dipertahankan didalam) sedangkan

musim hujan air dikeluarkan supaya akar tanaman sawit bisa mengunci kebawah. Zero

burning hanya dilakukan pada saat clearing. Setelah selesai clearing, dijemur. Kondisi ini

sangat rawan terjadi kebakaran. Untuk lahan gambut diusahakan jangan sampai api

masuk. Apabila ada api yang masuk, maka harus cepat dipadamkan.

Agar teknikal dan tektikal tidak dijadikan pegangan yang baku. Yang perlu dibangun

sekarang adalah bagaimana membangun kerjasama antara Masyarakat Peduli Api (MPA),

Manggala Agni dan Perusahaan. Karena tahun depan ada elnino, maka hal ini perlu

disosialisasikan

Perlu ada standarisasi/kesesuaian dalam penggunaan alat pemadam kebakaran berkaiatan

dengan lokasi kebakaran yang tidak sama (kebakaran dilahan gambut, perkebunan, hutan)

jadi perlu disesuaikan penggunaan alat dengan lokasi kebakaran juga perlu diperhatikan

perawatannya.
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4.4. Pelajaran dan Rekomendasi

Kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun 2006, menimbulkan dampak

negatif yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, tidak hanya

di Sumatra Selatan, tetapi juga di propinsi dan negara tetangga (polusi udara dan asap).

Bahkan, di wilayah Sumatra Selatan sempat menimbulkan korban jiwa, terjadinya

kecelakaan pengendara sepeda motor karena terbatasnya jarak pandang akibat tebalnya

asap yang hampir merata pada semua wilayah, termasuk kota Palembang.

Berdasarkan pengalaman dan pelajaran tersebut, sebagai antisipasi terhadap kebakaran

hutan dan lahan pada musim kemarau tahun 2007, maka perlu diambil langkah-langkah

dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan semua

aparat dan pihak terkait tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

2. Mengoptimalkan fungsi posko karhutlah tingkat kabupaten/kota dan kecamatan serta

melengkapi petugas dengan peralatan, sarana dan biaya yang mencukupi.

3. Memperjelas garis komando operasional dalam pengendalian karhutlah dan

mempersiapkan Protap (SOP) pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

4. Memperkuat Pusdalkarhutlah tingkat propinsi dan penyediaan anggaran pengendalian

kebakaran hutan dan lahan pada dinas, instansi dan lembaga terkait.

5. Meningkatkan koordinasi antara perusahaan swasta, manggala agni dan masyarakat

peduli api (MPA) dan petugas pemadan kebakaran pada tingkat desa.

6. Integrasi institusional regu pemadam kebakaran desa kedalam organisasi

kelembagaan desa sehingga menjadi bagian dari tugas dan fungsi pemerintahan desa

dalam jangka panjang.

7. Melakukan sinergi dan keterpaduan semua pihak terkait dalam pengendalian

kebakaran hutan dan lahan terutama aparat penegak hukum, penyidik, tokoh

masyarakat dan lain-lain.

8. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik PPNS dan penyidik Polri dalam

penegakan hukum dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

9. Mengembangkan konsep usaha tani berbasis konservasi dengan mempertimbangkan

kearifan budaya lokal.
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BAB V. LAMPIRAN

Lampiran 1. Peserta Lokakarya

No. Nama Instansi

1 Tri Wibowo Manggala Agni Pusat

2 Suhartanto Pengelolaan Lahan dan Air

3 Junaidi Dirjen Perlindungan Perkebunan

4. Taupfiq Dinas Kehutanan sumsel

5 Bambang Hero IPB

6 Mr. Vincent PT. Golden B Sumatra

7 Sambusir PT. SBA Wood

8 Israr Dephut

9 Djunaedi Perlindungan Perkebunan

10 Anja Hoffmann International Experiences

11 Ali Husin Bapedalda Prop. Sumsel

12 Rachmat W. PT. MHP

13 H. Faidil Balai Penelitian Kehutanan Banjar Baru

14 Syafrul Yunardi Bappeda Prop. Sumsel

15 Sazili Dishut Muba

16 A. Dawawi Dishutbun Muba

17 Mursyid Dishutbun Musi Banyuasin

18 Muhammad Fauzi Badan Kesbang dan Linmas

19 Rifai Komara SSFFMP

20 Karl Heinz Steinmann SSFFMP

21 Solihin SSFFMP

22 Paul Kimman SSFFMP

23 Marc Nicolas SSFFMP

24 Eris Achyar SSFFMP/Moderator Lokakarya

24 Rusdi Z. Ramon SSFFMP/Moderator Lokakarya

25 Rasyid SSFFMP
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26 Wardah SSFFMP

27 Prasetyo SSFFMP

28 Laut Tarigan SSFFMP
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Lampiran 2. Agenda Kegiatan

Jadwal Acara Lama

09.00 – 09.30 - Pembukaan lokakarya, jam 9.00 WIB (Dodi)

- Penjelasan tujuan lokakarya (KHS)

- Penjelasan jadwal dan informasi ttg lokakarya

10’

10’

10’

09.30-10.30 - PANEL I

- Presentasi pengalaman Manggala Agni (Tri Wibowo)

- Presentasi Direktur Perlindungan Perkebunan

(Herdrajat)

- Presentasi Direktur Pengolahan Lahan & Air

- Diskusi dan Klarifikasi

60’

15’

15’

15’

15’

10.30 – 11.00 Coffee break 30’

11.00 – 12.30 - PANEL II

- Presentasi Dinas Kehutanan Sumsel

- Presentasi isu-isu investigasi & hukum (Bambang Hero,

IPB)

- Diskusi dan klarifikasi

- PANEL III

- Presentasi RIAU Pulp/MHP/SBA

- Presentasi estate crop (Mr.Vincent)

- Diskusi dan Klarifikasi

45’

15’

15’

15’

45’

20’

15’

10

12.30 – 13.30 Lunch 60’

13.30 – 14.30 - PANEL IV

- Presentasi FIS / GIS (SSFFMP)

- Presentasi FM (SSFFMP)

- Presentasi international experiences (Anja)

- Diskusi dan Klarifikasi

60’

15’

15’

15’

15’

14.30-15.45 - Penjelasan tentang Working Group dan pembagian

kelompok kerja

- Working group, (3 kelompok kerja)

15’

60’

15.45-16.00 Coffee break 15’

16.00-16.45 - Presentasi hasil working group I

(Prioritas tahun depan 2007)

- Presentasi hasil working group II

(Technical and Tactical Issue)

- Presentasi hasil working group III

(Management and Coordination)

- Diskusi dan Klarifikasi

10’

10’

10’

15’

16.45 – 17.00 Rencana tindak lanjut & penutupan 15’
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Lampiran 3. Foto Kegiatan

Pembukaan Lokakarya oleh Bpk. Tri
Wibowo

Penjelasan tujuan dan agenda lokakarya
oleh Bpk. Rusdi Z.Ramon

Panel I (presentasi Manggala Agni, Dirjen
Perlindungan Perkebunan, Dirjen PLA)

Panel II (presentasi Dishut Sumsel dan isu-
isu investigasi dan hukum/IPB)

Panel III (presentasi Riau Pulp, MHP, SBA
Wood, Estate Crop)

Panel IV (presentasi FIS/GIS, FM,
International Experiences)
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Proses diskusi dan klarifikasi sedang
berlangsung

Pembagian kelompok kerja berdasarkan azas
partisipatif-distributif

Salah satu bentuk diskusi
dalam kelompok kerja/WG Presentasi WG I

Presentasi WG II Presentasi WG III
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Lampiran 4. Materi Presentasi


