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AMDAL Analisa Mengenai Dampak Lingkunan
APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
AWP Annual Work Plan Rencana Kerja Tahunan
AYT Value at Risk Aset Yang Terancam
Bappeda Regional Development Planning Board Badan Perencanaan Daerah  
Bappedalda Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
BITHUT Ministry of Forestry regional office for Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan  

inventory and mapping (sekarang BPKH)
BPKH Ministry of Forestry regional office for Balai Pemantapan Kawasan Hutan

inventory and mapping (Previously BPKH)
BPP Office of Women Empowerment Biro Pemperdayaan Perempuan  
BPTP Implementing NGO Balai Pengkajian Technologi Pertanian, 
CD Community Development Pemberdayaan Masyarakat
CBFiM Community based Fire Management Pengelolaan Kebakaran Berbasis Masyarakat
CSR Corporate Social Responsibility
Dephut Ministry of Forestry Departemen Kehutanan R.I.
Dinkes Health Services Dinas Kesehatan, 
Dishutbun, Forestry and Plantation Service Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 
Disperindag Industrial and Trade Service Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 
Distan Agricultural Service Dinas Pertanian
DPKH Directorate of Forest Fire Management Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan
EC European Commission Komisi Uni Eropa
EIA Environmental Impact Assessment Analisis dampak Lingkungan
ENSO El Nino Southern Oscillation
EU European Union Uni Eropa
EUR Euro Euro
FA Financing Agreement Kesepakatan Pendanaan
FFEWS Forest Fire Early Warning System Sistem Peringatan Dini Kebakaran Hutan
FLB Forest Liaison Bureau Biro Kehutanan
FM Fire Management Pengendalian Kebakaran
GIS Geographical Information System Sistem Informasi Geografis
GoI Government of Indonesia Pemerintah Indonesia
GPS Global Positioning System Sistem Pemposisi Global
GRP Gender Resource Person
GTZ German Technical Co-operation Society Badan Kerjasama Teknis Jerman
HET Household Economic Training Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga (ERT)
HTI Timber Plantation Hutan Tanaman Industri
IDR Indonesian Rupiah
ICA Weather and Fire Info Bulletin Info Cuaca dan Api 
IGA Income Generating Activity Kegiatan Peningkatan Pendapatan
IPA Initial Plan of Activities Rencana Kerja awal
IMT Impact Monitoring Team Tim Monitoring Dampak
INPRES President Instruction Instruksi Presiden
ITTO International Tropical Timber Organization Organisasi Hutan Tropis Internasional
JICA Japan International Co-operation Agency Badan Kerjasama Internasional Jepang
KADES Village Head Kepala Desa, 
KARHUTLAH Kebakaran Hutan dan Lahan
LUP Landuse Planning Perencanaan Tata Guna Lahan
MoU Memorandum of Understanding Memorandum Kesepahaman
MPBI Masyarakat Peduli Bencana Indonesia 
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MSF Multi Stakeholder Forum Forum Multipihak
NGO Non-Governmental Organisations Organisasi Non Pemerintahan (LSM)
OWP Overall Work Plan Rencana Kerja Keseluruhan
P3LD Perencanaan Participatif Penatagunaan Lahan Desa
PCC Project Co-ordination Committee Komite Koordinasi Proyek
PEMDA Local Government Pemerintah Daerah
PERPU Regulation in Lieu of Law Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PKK Family Welfare Programme Program Kesejahteraan Keluarga 
PMU Project Management Unit Unit pengelola proyek
PPM Project Planning Matrix Matrix Perencanaan Proyek
PSC Project Steering Committee Komite Pengendali Proyek
PT Limited Company Perseroan Terbatas
RS Remote Sensing Penginderaan Jauh
SAAK Fire Threat Analysis Sistem Analisa Ancaman Kebakaran
SIKLAH Forest and Land Fire Information System Sistem Informasi Kebakaran Lahan dan Hutan
SISKe Fire Spatial Information System Sistem Informasi Spasial Kebakaran
SPBK Fire Danger Rating System Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran
SPOT Satellite Pour I’Observation de la Terre
SSFFMP South Sumatra Forest Fire Management Project
TA Technical Assistant Asisten teknis
ToT Training of Trainers Pelatihan untuk Pelatih
WG Working Group Kelompok Kerja
WSC Women Study Center Pusat Studi Wanita (PSW)

Sonor Budidaya padi secara tradisional yang dipraktekkan di Sumatera Selatan pada 
daerah-daerah rawa pada musim kemarau panjang.                                                                                 
Para petani menunggu sampai vegetasi pada rawa tersebut mongering dan 
membakarnya. Kemudian benih padi langsung disebar tanpa pengolahan lahan 
lebih lanjut. Tiada perlakuan lain yang akan diberikan. Biasanya cara ini efektif 
dilakukan 2-3 tahun sekali, sebab pada interval tersebut biasanya datang musim 
kemarau panjang yang dapat mengeringkan vegetasi rawa secara cukup kering 
untuk dapat dibakar.

Lebak Lebung Kolam alam atau cekungan-cekungan lahan dirawa. Pada musim kemarau 
panjang air dan ikan pada umumnya terkumpul didaerah-daerah ini, sementara 
daerah rawa disekitarnya mengering. Penduduk setempat secara berkala 
memanen ikan pada kolam-kolam ini selama musim kemarau. Agar dapat 
dengan mudah mencapai areal ini, masyarakat membakar vegetasi 
disekitarnya.

Keramba Sangkar ikan yang dibuat dari kayu dan bamboo digunakan untuk 
memelihara ikan air tawar disungai-sungai atau saluran-saluran                                    
air.                

Saprodi Paket bahan-bahan pendukung guna produksi budidaya pertanian seperti benih, 
pupuk, insektisida, herbisida dll.
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1. GAMBARAN UMUM  
1.1  Pendahuluan                                                                                 

Kondisi hutan di Indonesia pada saat ini cukup memprihatinkan berbagai pihak, 
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kerusakan hutan akibat kebakaran  
pada saat musim kemarau, penebangan liar dan eksploitasi sumber daya hutan 
yang tidak diikuti dengan rehabilitasi dan konservasi, sangat berpengaruh terhadap 
fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dan penyeimbang lingkungan 
global. 

Terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor merupakan dampak dari 
berkurangnya daya resapan air di daerah penyangga kawasan hutan. Apabila hal 
ini terjadi secara  terus-menerus, tanpa diikuti dengan sistem pengelolaan secara 
berkelanjutan, maka dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar 
terhadap kehidupan. Berkurangnya kemampuan hutan dalam menyerap gas CO2 
(carbon) yang dihasilkan oleh industri rumah kaca, transportasi dan aktifitas 
manusia  dapat memicu terjadinya pemanasan global dan berdampak terhadap 
perubahan iklim bumi. 

Sebagian besar penduduk yang berdomisili di daerah sekitar kawasan hutan 
memanfaatan sumberdaya alam dan hutan untuk usaha ekonomi produktif. Tetapi, 
dalam melaksanakan aktifitasnya, masyarakat kurang memperhatikan konsep-
konsep pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sehingga dapat 
mempercepat terjadinya kerusakan di daerah sekitarnya. Proses ini tentunya 
memerlukan perhatian dan antisipasi dari semua pihak terkait, termasuk LSM Lokal 
yang eksis di wilayah tersebut, guna menjaga dan mempertahankan kelestarian 
sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 

South Sumatra Forest Fire Management Project merupakan proyek  kerja sama 
teknis  antara Pemerintah Indonesia (Departemen Kehutanan) dengan Komisi Uni 
Eropa untuk  pengelolaan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Proyek 
ini dilaksanakan  pada tiga kabupaten prioritas (Muba, OKI, Banyuasin), 
menggunakan pendekatan partisipatif yang berbasis masyarakat lokal. 
Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan menumbuhkan rasa 
memiliki masyarakat terhadap potensi sumberdaya alam (hutan) yang ada di 
daerahnya. 

Dalam implementasi kegiatan SSFFMP, LSM lokal ikutserta dan berperan secara 
aktif, mulai dari survey lokasi desa, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan 
kegiatan di lapangan, monitoring dan evaluasi. Keikutsertaan  LSM lokal dalam 
proses pembangunan, khususnya dalam pengeloaan kebakaran hutan dan lahan 
serta pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, perlu ditingkatkan dan 
dilanjutkan pada masa yang akan datang. Fasilitasi LSM Lokal lebih diarahkan 
pada peningkatan capacity development dan perluasan jaringan kerja melalui 
wadah Konsorsium NGO. Peningkatan kapasitas LSM lokal dilaksanakan melalui 
pelatihan, seminar, lokakarya, semiloka, diskusi, studi banding dan perluasan 
jaringan kerja dengan berbagai pihak terkait. 
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1.2  Pokok Pengembangan                                                                                  
Pergeseran paradigma baru pembangunan yang memposisikan pemerintah 
sebagai fasilitator (pengemudi) bukan pendayung, merupakan tantangan dan 
peluang bagi semua pihak termasuk LSM Lokal untuk meningkatkan kualitas dan 
kuantitas dalam melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat. 
Pembangunan masyarakat tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi 
memerlukan dukungan dan kerjasama dengan pihak terkait termasuk LSM Lokal. 
Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah mengharuskan 
mereka kerjasama dengan pihak terkait dalam melaksanakan pembangunan, 
termasuk pengelolaan kebakaran hutan dan lahan serta pelestarian sumber daya 
alam dan lingkungan hidup. 

Dalam menyikapi perobahan paradigma tersebut, LSM lokal perlu meningkatkan 
kepeduliannya terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan, 
khususnya dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan serta pelestarian 
sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Sumatra Selatan. Meningkatnya 
kepedulian LSM local dapat dipandang sebagai suatu potensi  yang berpeluang 
dikembangkan pada masa yang akan datang.

Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan di Sumatra Selatan, merupakan program 
pemerintah daerah kabupaten dan propinsi yang dibiayai dengan dana APBD. 
Program ini didukung oleh South Sumatra Forest Fire Management Project 
(SSFFMP) yang melibatkan dinas, instansi terkait, pihak swasta, LSM local dan 
masyarakat setempat. Program ini dilaksanakan secara terpadu oleh semua pihak 
terkait, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi Sumatera 
Selatan, dengan menghimpun semua kekuatan, potensi dan sumber daya yang 
dimiliki.  

Pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam rangka pengelolaan kebakaran 
hutan dan lahan serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup lebih 
sesuai dilaksanakan oleh LSM Lokal, karena mereka mempunyai hubungan 
langsung dan kedekatan hati dengan masyarakat. LSM lokal dapat berperan 
sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator untuk mendorong masyarakat desa 
supaya berpartisipsi secara aktif dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. 
Tapi, dalam memainkan peran dan fungsinya LSM Lokal menghadapi 
permasalahan dan keterbatasan terutama dalam bidang capacity development, 
perluasan jaringan kerja dan sumber-sumber pendanaan. Karena itu, LSM local 
perlu difasilitasi supaya mereka dapat memainkan peran dan fungsinya secara 
optimal. 

Yang lebih penting lagi adalah upaya dari LSM local itu sendiri untuk meningkatkan 
kapasitas supaya lebih profesional dan mandiri dalam melaksanakan berbagai 
kegiatan pembangunan. Begitu juga, dalam memainkan peran dan fungsinya, LSM 
local harus menjunjung tinggi aspek-aspek moralitas dan keperibadian sesuai 
dengan norma dan kaedah yang berlaku. Hal ini dimaksudkan supaya LSM local 
bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi yang diembannya, sehingga tidak 
terjebak kedalam hal-hal yang bisa merusak citra LSM itu sendiri.
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1.3 Tujuan dan Hasil yang Diharapkan dalam rangka Meningkatkan Peranserta dan Keterlibatan LSM local                                                                                    
Tujuan yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan peranserta dan keterlibatan 
LSM local dalam pengelolaan karhutlah serta pelestarian sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup secara berkelanjutan: 
1. Meningkatnya kepedulian LSM lokal dalam pelestarian sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup secara berkelanjutan termasuk pengelolaan kebakaran 
hutan dan lahan di wilayah proyek. 

2. Meningkatnya kapasitas, pengalaman dan keahlian untuk kemandirian LSM 
local dalam pembinaan, pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi 
masyarakat di wilayah proyek

3. Meningkatnya fasilitasi dan dukungan bagi LSM Lokal dalam perbaikan 
kualitas sumberdaya manusia dan perluasan jaringan kerja untuk mencapai 
kemandirian LSM local.

4. Meningkatnya kemampuan LSM Lokal dalam mengadopsi dan 
menyebarluaskan konsep dan pendekatan SSFFMP dalam pengelolaan 
karhutlah serta pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara 
berkelanjutan. 

Hasil-hasil yang diharapkan dari peranserta dan keterlibatan LSM local dalam 
pengelolaan karhutlah serta pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup:
1. Peningkatan capacity development LSM local dalam berbagai bidang 

pengelolaan karhutlah serta pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan 
hidup secara berkelanjutan, sehingga LSM local mampu melakukan 
koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam meningkatkan 
motivasi, kepedulian, pembinaan dan pendampingan masyarakat. 

2. Perluasan jaringan kerja LSM lokal dalam bidang pengelolaan karhutlah serta 
pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, 
dengan membangun komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah 
kabupaten, propinsi, nasional,  sector swasta, lembaga donor tingkat nasional 
dan internasional, guna memperoleh dukungan pendanaan bagi LSM local 
anggota konsorsium NGO.

3. Terbentuknya konsortium NGO sebagai wadah LSM lokal untuk tukar 
informasi dan pengalaman, proses pembelajaran, peningkatan capacity 
development dan perluasan jaringan kerja dalam pengelolaan karhutlah serta 
pelestarian sumberdaya alam dan  lingkungan hidup secara berkelanjutan di 
Sumatera Selatan.
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2. HASIL DAN PENCAPAIAN  
2.1  Pencapaian yang diperoleh 
2.1.1 Pembentukan Konsorsium NGO 

2.1.2 Peningkatan Capacity Development LSM Lokal 

                                                                               

LSM lokal cukup peduli terhadap pengelolaan kebakaran hutan dan lahan serta 
pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.  Sebagai ujud kepeduliannya, 
pada tahun 2004, beberapa LSM lokal potensial telah menginisiasi terbentuknya 
konsorsium NGO untuk pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di 
Sumatra Selatan yang difokuskan pada pelestarian sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup termasuk pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 25 
LSM lokal yang eksis pada tiga kabupaten prioritas (OKI, Muba dan Banyuasin) 
bergabung sebagai anggota konsorsium NGO. LSM lokal yang menjadi anggota 
konsorsium NGO tergolong kedalam tiga kelompok (pengelolaan lingkungan 
hidup, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan sosial 
kemasyarakat yang sensitif gender).

Selama ini, LSM lokal pada masing-masing kabupaten, belum terkoordinasi dalam 
suatu wadah bersama dan masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga mengalami 
kesulitan dalam meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan 
membangun jaringan kerja untuk memperoleh sumber-sumber pendanaan. 
Keberadaan konsorsium NGO berfungsi sebagai wadah bagi LSM lokal dalam 
meningkatkan capacity development, networking, tukar pengalaman dan informasi 
sesama LSM lokal dan/dengan LSM tingkat regional, nasional dan internasional. 

Untuk kelacaran operasional konsorsium NGO disupport dengan sarana 
pendukung seperti ruang pertemuan, secretariat administrasi, komputerisasi, 
internet dan lain-lain. Konsorsium NGO juga difasilitasi dalam melakukan 
konsolidasi organisasi kelembagaan dan kepengurusan termasuk penyusunan 
company profile, penyiapan rencana kerja dan penyusunan booklet untuk promosi. 
Beberapa diskusi, informal meeting dan lokakarya perencanaan telah 
dilaksanakan untuk membangun kesepahaman antara anggota dan pengurus 
konsorsium NGO. 

Keberadaan konsorsium NGO dalam jangka panjang cukup strategis, karena dapat 
berfungsi sebagai generasi penerus dan mitra kerja pemerintah, swasta dan 
lembaga donor dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 
termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Sumatra Selatan.

Pengelolaan administrasi keuangan LSM Lokal: Pengetahuan dan 
keterampilan LSM lokal dalam pengelolaan administrasi dan keuangan makin 
meningkat. Sebanyak 14 LSM local telah dibekali dengan pengetahuan dan 
keterampilan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Hal ini diperlukan 
oleh LSM lokal untuk memperbaiki administrasi dan keuangan lembaganya 
masing-masing. Hasil tersebut dapat tercapai melalui pelatihan administrasi 
keuangan yang dilaksanakan atas kerjasama SSFFMP dengan Jurusan Akutansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang.
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Penyusunan perencanaan parisipatif: Fasilitasi LSM local dan stakeholder 
terkait tingkat kabupaten dalam penyusunan rencana kerja tahunan secara 
partisipatif terlaksana dengan baik. LSM Lokal dan stakeholder pada tiga 
kabupaten prioritas (OKI, Muba dan Banyuasin), terlibat langsung dalam proses 
penyusunan rencana kerja pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang 
dilaksanakan oleh Multi Stakeholder Forum (MSF) kabupaten setiap tahun. LSM 
Lokal berperan sebagai fasilitator dalam penyusunan rencana kerja kelompok.  
Paling kurang 8 anggota LSM Lokal (2 LSM perpokja), berperan aktif dalam 
memfasilitasi kelompok kerja yang meliputi (1) Pokja kampanye karhutlah dan 
pendidikan lingkungan hidup, (2) Pokja fire management dan fire information 
sistem, (3) Pokja participatory land use planning dan (4) Pokja pengembangan 
masyarakat yang sensitif gender. LSM local juga berperan aktif dalam lokakarya 
sinkronisasi perencanaan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan tingkat propinsi 
Sumatra Selatan.

Dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dinas, instansi terkait dalam 
penyusunan perencanaan, SSFFMP telah merespon usulan dan permintaan 
pelatihan log frame planning untuk petugas perencana program dari dinas, instansi 
tingkat propinsi. LSM local ikut berperan pada pelatihan yang membahas issue 
peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha tani dan 
usaha non pertanian dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 
Sebanyak 20 staff perencana program dari dinas, instansi dan 6 anggota LSM local 
berpartisipasi pada pelatihan logical frame work yang di koordinasikan oleh Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Sumatra Selatan. 

Penyusunan logical framework dan proposal: Secara khusus, LSM local telah 
dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan logical frame 
work (project planning, matrix). Pengetahuan tersebut sangat diperlukan dalam 
penyusunan perencanaan dan pembuatan proposal proyek. Selama ini, proposal 
dari LSM local kurang direspon oleh instansi terkait dan lembaga donor, karena 
kurang memperhatikan aspek logis, realistis. Karena itu, LSM local dibekali dengan 
kemampuan dan keterampilan menyusun proposal proyek yang difokuskan pada 
issue pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk pengelolaan 
kebakaran hutan dan lahan. Sebagai tindak lanjut dari pelatihan tersebut, LSM 
local (anggota konsorsium NGO) telah membentuk tim kecil yang bertugas 
mempersiapkan proposal untuk diusulkan kepada instansi terkait dan lembaga 
donor.
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Fasilitasi conflict management and solution: Peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan LSM lokal dalam pengelolaan konflik dan conflict solution diperlukan 
dalam proses fasilitasi penyelesaian konflik lahan dan konflik tata batas desa. LSM 
local bersama dengan stakeholder dan instansi terkait membentuk kelompok kerja 
dan menyusun studi kasus pengelolaan konflik pada masing-masing kabupaten 
prioritas. Rencana kerja pengelolaan dan penyelesaian konflik lahan dan tata 
batas desa telah dipersiapkan dan dipresentasikan kepada peserta pelatihan. 
Hasil ini dapat dicapai melalui pelatihan management konflik dan konflik solution 
untuk LSM local, stakeholder dan instansi terkait pada tiga kabupaten prioritas 
OKI, Muba dan Banyuasin. Sebanyak 6 LSM local (10 anggota LSM) dan 7 
stakeholder terkait telah berpartisipasi dalam pelatihan management konflik dan 
konflik solution yang dilaksanakan melalui kerjasama SSFFMP dengan Mitra Aksi 
Foundation dari Jambi.

Fasilitasi pengelolaan lingkungan hidup: Peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan LSM local dan stakeholder perlu diikuti dengan kepedulian terhadap 
pengelolaan lingkungan dan sumber-sumber polusi yang dapat menimbulkan 
dampak negative terhadap kehidupan. Salah satu tugas dan fungsi dari LSM local 
adalah memonitor dampak negative terhadap lingkungan sebagai akibat dari 
aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan pihak swasta termasuk 
waste disposal di Palembang dan Sumatra Selatan. Sebanyak 7 LSM local telah 
dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan analisa mengenai dampak 
lingkungan melalui pelatihan Amdal  yang dilaksanakan atas kerjasama SSFFMP 
dengan Universitas Sriwijaya Palembang.

Trainer ekonomi rumah tangga: Pengetahuan dan keterampilan LSM lokal, 
instansi dan stakeholder terkait dalam pengembangan ekonomi rumah tangga 
yang berwawasan gender, makin meningkat. Hal ini dicapai melalui  pelatihan dan 
ToT ekonomi rumah tangga yang dilaksanakan melalui kerjasama SSFFMP 
dengan Multi Stakeholder Forum (MSF) kabupaten prioritas. Pelatihan bertujuan 
untuk mempersiapkan kader-kader pelatih ERT pada tiga kabupaten prioritas (OKI, 
Muba dan Banyuasin). Tim pelatih ERT (pasangan laki-laki dan perempuan), 
dibekali dengan tehnik fasilitasi, pengembangan usaha ekonomi rumah tangga dan 
konsep pembangunan berwawasan gender. Hal ini sangat diperlukan, karena yang 
bersangkutan akan melaksanakan pelatihan ERT untuk pasangan suami- isteri 
(pasutri) pada desa prioritas.  



Failitator pendidikan lingkungan: Pengetahuan dan keterampilan LSM lokal 
dalam fasilitasi pendidikan lingkungan makin meningkat. Sebanyak 5 (lima) LSM 
lokal cukup terampil sebagai fasilitator pendidikan lingkungan dan aktif 
membangun jaringan pendidikan lingkungan tingkat nasional. Hasil ini dapat 
dicapai melalui pelatihan tehnik fasilitasi, semiloka dan tukar pengalaman dan 
informasi dengan berbagai lembaga yang telah sukses membangun dan 
menerapkan pendidikan lingkungan di pulau Jawa. 

Asisten fire management: LSM lokal makin trampil dalam pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan, khususnya dalam pemadaman dan penyelamatan. 
Sebanyak 4 (empat) LSM lokal telah ikut serta pada training of trainer (ToT) fire 
management yang sensitif gender (2 laki-laki dan 2 perempuan), satu diantaranya 
berpartisipasi secara aktif dalam pembinaan dan pendampingan kelompok usaha 
ekonomi (termasuk kelompok fire crew) di desa prioritas. LSM lokal juga ikut 
berpartisipasi dalam apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat 
nasional tahun 2006 yang dilaksanakan di Jakabaring Palembang Sumatra 
Selatan.

Asisten fire information system: Pengetahuan dan keterampilan LSM lokal 
dalam pengolahan data dan penyebarluasan informasi kebakaran hutan dan lahan, 
makin meningkat. Khususnya dalam pendistribusian data hotspot secara reguler 
kepada instansi pengguna pada tingkat kabupaten dan propinsi. Begitu juga, LSM 
lokal makin terampil dalam fasilitasi pembangunan radio komunitas di tingkat desa. 

Keahlian LSM lokal dalam berbagai bidang spesialisasi dalam pengelolaan 
kebakaran hutan dan lahan makin meningkat. Paling kurang, 6 anggota LSM lokal 
(4 laki-laki, 2 perempuan) telah mengikuti pembelajaran secara intensif melalui 
kegiatan technical assisten dalam bidang Fire Information System, Participatory 
Land Use Planning, Awareness Campaign, Community Development, Gender 
Awareness, NGO Development and Impact Monitoring. 

LSM lokal memperoleh kesempatan tukar pengalaman dan informasi dengan 
beberapa LSM yang sukses dalam membangun kemandirian di pulau Jawa.  
Sebagai tindak lanjut dari tukar pengalaman tersebut, telah dilaksanakan semiloka 
tingkat propinsi untuk menghimpun masukan dalam menyusun rencana kerja 
kemandirian LSM lokal yany dikuti oleh instansi, lembaga terkait tingkat kabupaten, 
propinsi, regional dan nasional. Melalui semiloka tersebut telah dirumuskan strategi 
dan action plan dalam meujudkan kemandirian LSM lokal di Sumatra Selatan.

Pengetahuan dan keterampilan LSM lokal dam pengelolaan sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup makin meningkat. LSM lokal telah difasilitasi mengikuti seminar 
nasional dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang 
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tukar informasi dan 
pengalaman serta membangun jaringan dengan lembaga donor yang relevant di 
tingkat nasional. Begitu juga dalam bidang pengelolaan bencana alam, LSM lokal 
telah difasilitasi mengikuti seminar nasional dalam pengelolaan bencana alam yang 
diadakan oleh IIDP (Indonesia Institute for Disaster Preparation) kerjasama dengan 
MPBI (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia). Melalui seminar dan lokakarya telah 

2.1.3. Peningkatan Profesional LSM Lokal 
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disusun langkah-langkah dalam membangun jaringan LSM lokal dan nasional yang 
peduli terhadap penanggulangan bencana alam di Indonesia.  

Dengan meningkatnya keahlian LSM lokal, maka konsorsium NGO mempunyai 
tenaga profesional dalam menagani berbagai bidang dalam rangka pengelolaan 
kebakaran hutan dan lahan termasuk pelestarian sumber daya alam dan 
lingkungan hidup. Keahlian LSM lokal merupakan potensi dan asset bagi 
konsorsium NGO dalam jangka panjang. Bila potensi dan asset tersebut dikelola 
secara profesional dan terintegrasi, maka  konsorsium NGO sebagai wadah LSM 
lokal di Sumatera Selatan, menjadi semakin kuat dan mandiri. Keahlian dan 
pengalaman yang diperoleh LSM lokal melalui kerjasama dengan SSFFMP dalam 
pengelolaan kebakaran hutan dan lahan, dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait 
pada tingkat kabupaten dan propinsi termasuk lembaga donor  yang relevant pada 
proyek lain. LSM lokal dapat berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan 
lembaga donor dalam pengembangan masyarakat di daerah pedesaan.

Jaringan kerja LSM lokal semakin berkembang. Suatu hal penting yang dilakukan 
adalah mensupport LSM lokal dalam melakukan komunikasi dengan NGO dan 
lembaga donor pada tingkat nasional dan internasional untuk membangun dan 
konsolidasi jaringan kerja. SSFFMP telah membantu dalam penyediaan fasilitasi 
untuk  pertemuan dengan NGO nasional dan internasional (World Neighbour 
International) dan kunjungan lapangan ke lokasi proyek untuk tukar pengalaman 
dan informasi dalam pengelolaan sumberdaya alam, kebakaran hutan dan issues 
terkait lainnya. Sebayak 4 LSM lokal ikut terlibat secara aktif dalam diskusi dan 
kunjungan lapangan bersama dengan World Neighbour International.

2.1.4. Perluasan Jaringan Kerja LSM Lokal
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Watch terminal jaringan NGO tingkat regional dan nasional telah terbentuk yang di 
inisiasi oleh beberapa NGO dari Sumatra dan Jawa. LSM lokal ikut sebagai 
anggota Watch Terminal untuk Wilayah Indonesia Barat dan terlibat secara aktif 
pada pertemuan di Jogjakarta (wilayah Jawa) dan Jambi (wilayah Sumatra). Pada 
pertemuan tersebut telah disusun rencana kerja pengembangan jaringan LSM 
Lokal, termasuk pula tukar informasi dan pengalaman tentang peluang kerjasama 
dan penjajakan sumber-sumber pendanaan dari lembaga donor pada tingkat 
nasional dan internasional. 



LSM lokal telah difasilitasi dalam mengikuti seminar nasional tentang strategy 
menggaet donor, yang dilaksanakan oleh Institute Transparansi Kebijakan Jakarta 
dengan menghadirkan Nara Sumber dari lembaga donor nasional dan 
internasional. Masing-masing lembaga donor meyampaikan informasi tentang 
peluang kerjasama termasuk kriteria dan persyaratan dalam melakukan 
kerjasama dan mendapatkan bantuan pendanaan. LSM lokal, konsorsium NGO 
berpeluang melakukan kerjasama dan mendapatkan bantuan pendanaan dari 
lembaga donor nasional seperti Sampoerna Foundation, Indonesia Business Link 
(IBL), Kemitraan Partnership. Beberapa LSM lokal telah melakukan kerjasama dan 
mendapatkan bantuan dari lembaga donor dalam pengelolaan sumberdaya alam 
dan lingkungan hidup termasuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi 
masyarakat.

Konsorsium NGO telah disupport untuk menerbitkan bulletin informasi (Warta 
Hijau) secara berkala yang berfungsi sebagai sarana pendukung untuk perluasan 
jaringan LSM lokal dengan lembaga donor pada tingkat regional dan nasional serta 
pemerintah daerah kabupaten dan propinsi.  LSM lokal berpartisipasi dalam 
pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang relevant dan penyiapan 
dokumentasi. Bulletin informasi disebarluaskan kepada dinas, instansi terkait, 
stakeholder pada tingkat kabupaten, propinsi dan nasional.
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2.1.5. Kerjasama LSM lokal dengan Pemda dan Swasta
LSM lokal sebagai Anggota Pokja MSF kabupaten: LSM lokal anggota 
konsorsium NGO berperan aktif dalam kegiatan kelompok kerja Multi Stakeholder 
Forum (MSF) pengelolaan kebakaran hutan dan lahan pada tiga kabupaten 
prioritas (OKI, Muba dan Banyuasin). Paling kurang 8 anggota kelompok kerja MSF 
masing-masing kabupaten prioritas terdiri dari unsur LSM lokal (2 LSM lokal pada 
setiap kelompok kerja). Beberapa proposal LSM lokal dalam bidang pengelolaan 
lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat mendapat respon positif dari 
pemerintah daerah kabupaten dan propinsi Sumatra Selatan. 

Pengelolaan limbah dan polusi lingkungan: Dalam menyikapi peluang dan 
tantangan pembangunan terutama dalam pengelolaan lingkungan hidup, LSM 
local melaksanakan lokakarya pada tingkat propinsi untuk mendiskusikan dan 
dialogue tentang issue polusi, limbah dan monitoring dampak lingkungan 
termasuk dampak kebakaran hutan dan lahan. Lokakarya di inisiasi oleh Lembaga 
Mutiara Madani kerjasama dengan PT. Pertamina Persero cabang Palembang. 
Peserta lokakarya terdiri dari LSM local, perusahaan swasta, instansi pemerintah 
dan stake holder terkait dari tingkat propinsi dan kabupaten. Melalui lokakarya telah 
dibangun kesepahaman dari LSM lokal, instansi pemerintah, perusahaan swasta 
dan satakeholder terkait  tentang pengendalian pencemaran lingkungan (limbah), 
monitoring dampak termasuk dampak kebakaran hutan dan asap. 

Membangun corporate social responsibility: Melalui kerjasama dengan 
pemerintah daerah kabupaten OKI dan perusahaan swasta kehutanan (HTI), 
konsorsium NGO telah menginisiasi corporate social responsibility (CSR) yang 
bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peranserta pihak terkait dalam 
pengembangan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dalam upaya 
penyamaan persepsi dan menghimpun masukan dari para pihak, telah 
dilaksanakan lokakarya CSR  kabupaten OKI, yang melibatkan semua stakeholder 
terkait, difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten OKI, perusahaan swasta dan 
SSFFMP. Melalui lokakarya telah dihasilkan kerangka kerja dan rencana aksi 
(action plan) CSR di kabupaten OKI. Sebagai rencana tindak lanjut dari lokakarya 
akan dibentuk forum CSR kabupaten OKI dan sosialisasi hasil lokakarya kepada 
perusahaan swasta dan dinas, instansi dan stakeholder terkait lingkup kabupaten 
yang difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten OKI. 
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2.1.6. Peranserta LSM Lokal dalam pengendalian karhutlah 
Monitoring dampak karhutlah dan asap: LSM lokal telah memainkan peran yang 
cukup penting dalam monitoring dampak karhutlah dan asap serta penyebarluasan 
informasi kebakaran hutan dan lahan kepada stakeholders terkait. Pada akhir 
tahun 2006, LSM lokal telah melaksanakan joint implementasi dengan SSFFMP 
dalam pelaksanaan monitoring dampak karhutlah dan asap. LSM Lokal anggota 
konsorsium NGO disupport untuk melaksanakan monitoring dampak asap 
terhadap kesehatan masyarakat pada desa prioritas di kabupaten OKI. Data dan 
informasi dikumpulkan dari instansi terkait, stakeholder puskesmas dan 
puskesmas pembantu pada beberapa kecamatan di kabupaten OKI.  

Berdasarkan hasil monitoring, kebakaran hutan dan asap pada musim kemarau 
tahun 2006 telah menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat 
lokal. Jumlah masyarakat yang terserang penyakit saluran pernafasan (ISPA) 
meningkat. Hasil dan temuan tersebut telah dipresentasikan dan disampaikan 
kepada instansi terkait tingkat kabupaten dan propinsi termasuk Bapedalda dan 
dinas Kesehatan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam mengambil 
tindakan. Sebagai tindak lanjut, disarankan untuk melaksanakan penelitian intensif 
tentang monitoring dampak kebakaran hutan dan asap yang meliputi dampak 
kebakaran hutan terhadap pembangunan sosial ekonomi, aspek kerusakan 
lingkungan hidup dan effek polusi udara terhadap kesehatan masyarakat dan 
pelayanan jasa transportasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bapedalda, Dinas 
Kehutanan dan Instansi terkait tingkat propinsi Sumatra Selatan.

Kampanye kebakaran hutan dan lahan: LSM lokal berperan dan terlibat secara 
aktif dalam kampanye kebakaran hutan dan lahan pada 3 kabupaten prioritas (OKI, 
Muba dan Banyuasin). Bersama dengan dinas instansi terkait, LSM lokal telah 
melaksanakan kampanye kebakaran hutan dan lahan di desa prioritas dan 
pameran kebakaran hutan dan lahan pada tingkat kabupaten dan propinsi. LSM 
lokal disupport dalam penyusunan dan pembuatan material kampanye termasuk 
pemasangan rambu-rambu karhutlah pada desa prioritas di kabupaten OKI, Muba 
dan Banyuasin. Begitu juga, LSM lokal berpartisipasi dalam pelaksanaan lomba 
lukis lingkungan hidup untuk murid-murid sekolah dasar yang dilaksanakan oleh  
instansi terkait melalui kerjasama dengan SSFFMP. Sebanyak 5 LSM lokal 
berperan aktif dalam kampanye dan pameran kebakaran hutan dan lahan yang 
dilaksanakan pada tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.
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Pendampingan kelompok usaha ekonomi masyarakat: LSM Lokal anggota 
konsorsium NGO telah ikut berperan dalam pembinaan dan pendampingan 
kelompok ekonomi masyarakat di desa prioritas. Bersama dengan stakeholder dan 
instansi terkait telah disusun rencana kerja pendampingan kelompok, sebagai 
pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan intervensi di lapangan. Intervensi 
utama adalah penyusunan rencana kerja kelompok, pelatihan management, 
dinamika kelompok dan monitoring kemajuan kegiatan kelompok. LSM Lokal 
bersama dengan SSFFMP juga membantu kelompok usaha ekonomi dalam 
penyusunan proposal guna mendapatkan dukungan dana dari berbagai pihak 
terkait dalam pengembangan income generating activities. Sebanyak 4 LSM lokal 
potensial (6 pendamping, 3 laki-laki, 3 perempuan) iku terlibat dan berperan aktif 
dalam pembinaan dan pendampingan kelompok usaha ekonomi pada 13 desa 
prioritas secara reguler di kabupaten OKI, Muba dan Banyuasin.

Integrasi komponen karhutlah tingkat desa: LSM lokal berperan dalam 
pelakisanaan kegiatan karhutlah di tingkat desa, mulai dari penyusunan 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Salah satu yang cukup 
penting dalam proses tersebut adalah pengintegrasian kegiatan SSFFMP kedalam 
struktur organisasi kelembagaan desa. Tujuan pengintegrasian adalah untuk  
menumbuhkan rasa memiliki dan meningkatkan tanggung jawab dari 
kelembagaan desa termasuk juga LSM lokal dan organisasi masyarakat yang ada 
di desa. Salah satu contoh adalah pengintegrasian kelompok fire crew (regu 
pemadam kebakaran) kedalam Kaur Trantip pada struktur organisasi 
pemerintahan desa. Proses pengintegrasian dilakukan melalui lokakarya 
keterpaduan kegiatan proyek di desa Ujung Tanjung kecamatan Tulung Salapan 
kabupaten OKI,  yang diikuti oleh stakeholder dan instansi terkait termasuk  
technical asisten (TA SSFFMP). Melalui lokakarya dihasilkan kerangka 
keterpaduan kegiatan proyek dengan struktur organisasi kelembagaan desa Ujung 
Tanjung. Kerangka tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam 
penyusunan rencana kerja pembangunan desa Ujung Tanjung pada masa yang 
akan datang. 

Fasilitasi penyusunan P3LD dan Peraturan Desa: LSM lokal berperan aktif 
dalam proses pendampingan dan fasilitasi penyusunan P3LD pada desa prioritas di 
kabupaten OKI, Muba dan Banyuasin. Proses tersebut dimulai dari penyusunan 
rencana  tata guna lahan desa, penetapan tata batas desa, penyusunan peraturan 
desa dan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD). 
Bersama dengan dinas, instansi terkait tingkat kecamatan dan kabupaten, LSM 
lokal melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap tim  pengarah dan tim tehnis 
penyusunan P3LD tingkat desa. Sebanyak 8 LSM lokal berperan dalam 
pendampingan dan fasilitasi penyusunan P3LD di desa prioritas (Ujung Tanjung, 
Talang Lubuk dan Muara Medak).
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Survey sosial ekonomi di desa prioritas: LSM lokal berperan aktif dalam survey 
sosial ekonomi rumah tangga dalam rangka pemilihan desa prioritas proyek. 
Sebanyak 6 LSM lokal ikut terlibat dalam pelaksanaan survey sosial ekonomi pada 
30 desa (calon lokasi proyek) pada tiga kabupaten prioritas (OKI, Muba dan 
Banyuasin). Hasil survey digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan 
dalam pemilihan 15 (lima belas) desa prioritas SSFFMP pada tiga kabupaten. LSM 
lokal juga berperan dalam penyusunan dan penetapan kriteria pemilihan desa 
prioritas yang dilaksanakan melalui lokakarya pada masing-masing kabupaten 
prioritas. 

2.2. Monitoring Dampak                                                                               
Peranserta dan keterlibatan LSM local dalam proyek kerjasama SSFFMP telah 
meningkatkan capacity development dan perluasan jaringan kerja LSM local 
secara signifikan. LSM local cukup terampil dalam penyusunan perencanaan dan 
pembuatan proposal. Beberapa proposal proyek telah diusulkan kepada 
pemerintah daerah kabupaten, propinsi dan lembaga donor tingkat nasional. 

Proposal LSM lokal direspon secara positif oleh pemerintah daerah kabupaten 
prioritas dan pemerintah daerah propinsi Sumatra Selatan. Penelitian tentang issue 
Sumatera Selatan sebagai lumbung energi yang diusulkan oleh LSM lokal, disetujui 
dan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah propinsi Sumatra Selatan. 
Proposal tentang peningkatan mutu pendidikan sekolah swasta, disetujui pula oleh 
pemerintah derah kabupaten Muba. 

Beberapa LSM lokal  (LMM, PBB, LPHPEM, OWA, SPORA, Poslima) melakukan 
kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten dan propinsi Sumatra Selatan. 
Begitu juga, LSM lokal (WBH, YKMP, Kemasda, OWA, KPBSOS) membangun 
jaringan kerja dan memperoleh bantuan pendanaan dari lembaga donor nasional 
dan internasional  (UNDP, CIDA, Hyper International, Wetland International). 
 
LSM local melakukan kerjasama dengan prusahaan swasta (PT. Pertamina 
Persero) cabang Palembang tentang pengelolaan lingkungan hidup dan 
management limbah. PT. Pertamina memberikan bantuan untuk pelaksanaan 
diskusi dan lokakarya pengelolaan lingkungan hidup dan management limbah 
melalui kerjasama dengan Lembaga Mutiara Madani. 

LSM local yang terampil dalam analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal), 
mengadakan diskusi dan pertemuan untuk mengkritisi dan penyempurnaan hasil 
studi Amdal pelabuhan Siapi-Api. Saran dan usulan disampaikan kepada dinas dan 
instansi terkait tingkat propinsi dan direspon secara positif oleh pemerintah daerah 
propinsi Sumatera Selatan. 

Konsorsium NGO membangun kerjasama dengan perusahaan swasta Hutan 
Tanaman Industry (HTI) dan pemerintah daerah kabupaten OKI dalam  
mengembangkan program corporate social responsibility. Pemerintah daerah 
kabupaten OKI dan perusahaan swasta (HTI) merespon secara positif rencana 
tersebut. Perusahaan swasta Hutan Tanaman Industry mensupport konsorsium 
NGO dalam pelaksanaan semiloka corporate social responsibility (CSR).
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LSM local yang terampil sebagai pelatih ERT, telah melaksanakan pelatihan ERT 
untuk pasutri di desa prioritas dan desa non prioritas. Pelatihan ERT dilaksanakan 
oleh dinas, instansi terkait yang didukungan oleh dana APBD kabupaten prioritas. 
Para pelatih ERT dilegalisasi dengan Surat Keputusan Pemerintah Daerah 
(kabupaten Banyuasin).

Pendampingan kelompok usaha ekonomi di desa prioritas secara reguler dan 
intensif oleh LSM lokal dan motivator desa, cukup efektif. Pembinaan dan 
pendampingan kelompok telah memberikan dampak positif terhadap kemajuan 
kelompok terutama dalam perbaikan administrasi keuangan dan dinamika 
kelompok.

Monitoring dampak kebakaran dan asap oleh LSM lokal pada kabupaten prioritas 
(OKI) cukup efektif dalam menghimpun dan mendistribusikan informasi tentang 
pengaruh negatif dari asap terhadap kesehatan masyarakat. Dengan adanya 
informasi tersebut telah mendorong kepedulian pihak terkait untuk mengambil 
langkah-langkah solusi dan kebijakan.

Sebanyak 25 LSM local (anggota konsorsium NGO) yang eksis pada tiga 
kabupaten prioritas (OKI, MUBA dan Banyuasin), cukup memahami konsep dan 
pendekatan dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan melalui kerjasama 
SSFFMP.  LSM lokal secara langsung ataupun tidak langsung, dapat berperan 
dalam proses diseminasi dan sustainability hasil-hasil yang dicapai dalam 
pengelolaan kebakaran hutan dan lahan serta pelestarian sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup pada tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

2.3 Ringkasan dan Kesimpulan                                                                                 
Konsorsium NGO merupakan wadah LSM lokal dalam peningkatan capacity 
development, perluasan jaringan kerja, tukar pengalaman dan penyediaan 
informasi. SSFFMP memberikan dukungan secara terbatas, supaya konsorsium 
NGO lebih giat dan aktif berusaha mencari peluang kerjasama dan bantuan 
pendanaan. Dalam jangka panjang, konsorsium NGO cukup potensial, dapat 
berfungsi sebagai generasi penerus dan mitra kerja para pihak dalam pengelolaan 
kebakaran hutan dan lahan serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan 
hidup di Sumatera Selatan.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan LSM local dapat dicapai secara 
signifikan. LSM local mempunyai tenaga trampil dalam pengelolaan administrasi 
keuangan, penyusunan perencanaan partisipatif dan penyusunan proposal 
proyek. LSM lokal cukup terampil sebagai pelatih ekonomi rumah tangga, fasilitator 
pendidikan lingkungan, fasilitator land use planning, fasilitator gender awareness 
dan fasilitator management conflict and conflict solution. 

LSM lokal mempunyai keahlian dan keterampilan dalam berbagai bidang 
spesialisasi, karena mengikuti proses pembelajaran secara intensif melalui 
technical assistant. Beberapa keahlian yang dimiliki LSM local adalah distribusi 
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informasi kebakaran, awareness campaign, gender awareness, participatory land 
use planning, pendampingan kelompok, impact monitoring dan NGO 
development. 

Keahlian LSM lokal merupakan potensi dan asset konsorsium NGO dalam jangka 
panjang. Potensi yang dimiliki LSM lokal perlu dikelola dan dikembangkan secara 
tereintegrasi, supaya dapat memperkuat konsorsium NGO menuju kemandirian. 
Keahlian LSM lokal  dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, pihak swasta 
dan lembaga donor lainnya.

Jaringan kerja LSM lokal anggota konsorsium NGO, semakin luas dan 
keberadaannya dapat diterima oleh para pihak. Beberapa LSM lokal aktif 
membangun komunikasi dengan jaringan LSM tingkat regional dan nasional 
melalui watch terminal NGO wilayah Sumatera. Sebagai sarana tukar 
pengalaman, informasi dan komunikasi sesama LSM dan/dengan pemerintah 
daerah, pihak swasta dan lembaga donor, konsorsium NGO difasilitasi 
menerbitkan bulletin informasi  secara  berkala (Bulletin Warta Hijau).

LSM lokal sebagai anggota kelompok kerja Multi Stakeholder Forum (MSF) pada 
tiga kabupaten prioritas, berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
kebakaran hutan dan lahan bersama dengan dinas, instansi dan stakeholder 
terkait tingkat kabupaten (OKI, Muba dan Banyuasin). Anggota kelompok kerja 
MSF yang terdiri dari dinas, instansi, lembaga terkait dan LSM lokal, merupakan 
mitra kerja SSFFMP dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan di desa dan 
kabupaten prioritas. 

Kerjasama LSM lokal dengan pemerintah daerah kabupaten prioritas (OKI, Muba 
dan Banyuasin) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan semakin baik. 
Pemerintah daerah memberi perhatian yang cukup kepada LSM lokal yang eksis 
pada masing-masing kabupaten dengan melibatkan LSM lokal dalam 
pelaksanaan pembangunan dan sebagai mitra pemerintah daerah dalam 
pemberdayaan masyarakat. 

Melalui kerjasama LSM lokal dengan perusahaan swasta telah dilaksanakan 
lokakarya dan diskusi tentang pengelolaan lingkungan hidup (management 
limbah) dan monitoring dampak lingkungan, termasuk dampak kebakaran hutan 
dan kabut asap. Pada saat ini juga sedang diupayakan kerjasama antara 
konsorsium NGO, perusahaan swasta dan pemda kabupaten OKI dalam 
pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR).

Peranan dan keterlibatan LSM local dalam pengelolaan kebakaran hutan dan 
lahan serta pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup makin meningkat. 
LSM lokal  berperan aktif dalam pendampingan kelompok usaha ekonomi 
masyarakat pada 13 desa prioritas di kabupaten OKI, Muba dan Banyuasin, 
termasuk integrasi kegiatan proyek kedalam struktur organisasi pemerintahan 
desa (Ujung Tanjung). 

LSM lokal mengadakan joint implementasi dengan SSFFMP dalam pelaksanaan 
monitoring dampak karhutlah dan kabut asap di kabupaten prioritas (OKI), 
berperan aktif dalam pelaksanaan pameran, kampanye dan distribusi informasi 



karhutlah pada tingkat desa, kabupaten dan propinsi,  ikutserta dan terlibat 
langsung dalam fasilitasi P3LD, berperan aktif dalam pendampingan kelompok dan 
promosi gender sensitif serta pengumpulan data, informasi sosial ekonomi 
masyarakat di wilayah proyek.
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3.  INFORMASI TAMBAHAN DAN LAMPIRAN
3.1 Laporan dan Dokumen Tersedia                                                                                 

Dokumen Konsorsium NGO
Akta Notaris Konsorsium NGO Pengelolaan Sumber Daya Alam secara 
Berkelanjutan: Notaris dan Konsorsium NGO PSDAB Sumsel, Palembang, 2004
Company Profile Konsorsium NGO Pengelolaan Sumber Daya Alam secara 
Berkelanjutan:Konsorsium NGO PSDAB Sumsel, Palembang, 2004
Penyusunan Rencana Kerja Konsorsium NGO Pengelolaan Sumber Daya Alam 
secara Berkelanjutan:Konsorsium NGO PSDAB Sumsel, Palembang, 2004
Liflet Konsorsium NGO  Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan: 
Konsorsium NGO PSDAB Sumsel, Palembang, 2004 
Assessment Anggota Konsorsium NGO, Pengelolaan Sumber Daya Alam secara 
Berkelanjutan: Rusdi Z. Ramon (SSFFMP) & Ah. Zaenal Fanani (Damar), 
Palembang 2005
Keikutsertaan dan Peran NGO Dalam Kerjasama Dengan SSFFMP (Laporan 
Lokakarya): Rusdi Z.Ramon & Rasyid  (SSFFMP), Palembang 2006
Laporan Pelatihan
Laporan Pelatihan Administrasi Keuangan Bagi Anggota Konsorsium NGO: 
Adiosyafri  (Konsorsium PSDAB Sumsel), Palembang, Juli 2005
Laporan Pelatihan Penyusunan Rancangan  Proyek: Rusdi Z.Ramon & Rasyid  
(SSFFMP), Palembang, 2006
Laporan Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (Logical 
Framework): Rusdi Z.Ramon & Rasyid  (SSFFMP), Palembang, 2006
Laporan Training Management Konflik dan Konflik Resolution: Helfi Rahmawati  
dan Hambali (Mitra Aksi Jambi), Jambi, 2006
Laporan Lokalatih Project Proposal Formulation dan Teknik Penulisan Proposal 
Bagai LSM: Rusdi Z.Ramon & Rasyid  (SSFFMP), Palembang, 2006
Laporan Lokakarya
Laporan Seminar dan Lokakarya  Kemandirian NGO: Ah. Zaenal Fanani (Damar), 
Adiosyafri (WBH), Masrun Zawawi (LPH-PEM), Palembang, 2005
Laporan Lokakarya  Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengalaman dan 
Pelajaran Musim Kemarau, 2006: Rusdi Z.Ramon & Rasyid  (SSFFMP), 
Palembang 2006
Laporan Lokakarya Sinkronisasi Perencanaan SSFFMP Tingkat Propinsi AWP-5 
tahun 2007: Rusdi Z.Ramon & Rasyid  (SSFFMP), Palembang 2006
Laporan Lokakarya dan pelatihan analisis kemiskinan partisipatif-fokus Kehutanan 
multi-pihak yang mendukung jaringan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada 
level Kabupaten: Rasyid  (SSFFMP), Palembang 2006
Laporan Penyusunan Rencana Kerja Pengendalian Karhutlah  Kabupaten  Muba, 
OKI, Banyuasin Tahun 2007: Rusdi Z.Ramon & Rasyid  (SSFFMP), Palembang 
2006
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Laporan Pendampingan
Laporan Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja Pendampingan Kelompok di Desa 
Prioritas: Rusdi Z.Ramon & Rasyid  (SSFFMP), Palembang 2006
Laporan Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat pada tiga desa 
prioritas : Tim Pendamping Konsorsium PSDAB Sumsel., Palembang 2004
Laporan Lokakarya Keterpaduan Kegiatan SSFFMP Di Desa Prioritas Ujung 
Tanjung: Rusdi Z.Ramon & Rasyid  (SSFFMP), Palembang 2006
Laporan Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Sensitif Gender: Nurnajati, 
Anggota Konsorsium NGO, Palembang, 2007.
Bulletin, Informasi
Warta Hijau,  Konsorsium Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan 
Sumatera Selatan. Edisi 1: Konsorsium PSDAB Sumsel, Palembang, 2005
Warta Hijau,  Konsorsium Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan 
Sumatera Selatan. Edisi 2: Konsorsium PSDAB Sumsel, Palembang, 2005
Warta Hijau,  Konsorsium Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan 
Sumatera Selatan. Edisi 3: Konsorsium PSDAB Sumsel, Palembang, 2006
Warta Hijau,  Konsorsium Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan 
Sumatera Selatan. Edisi 4: Konsorsium PSDAB Sumsel, Palembang, 2007
Study Banding dan Monitoring 
Laporan study banding kemandirian NGO ke USC-Satunama, Bina Swadaya, 
YPPSE dan RMI: Ah. Zaenal Fanani (Damar) & Masrun Zawawi (LPH-PEM), 
Palembang 2005
Laporan Lokakarya Sistem Monitoring Dampak Karhutlah dan Asap: Rusdi 
Z.Ramon & Rasyid  (SSFFMP), Palembang 2006
Laporan  Monitoring dampak asap terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten 
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan: Masrun Zawawi (LPH-PEM) & M. Iqbal, 
KPB-SOS, Palembang 2006



Bidang Keahlian
Pembelajaran LSM lokal secara intensif pada bidang keahlian (GIS, FIS, CD, LUP, Gender, Awareness dan NGO Development) Fasilitator, Asisten Pelatih Forest Fire Management 
Fasilitator GIS dan FIS Fasilitator Pengembangan Radio Komunitas di desa prioritas
Fasilitator Penyusunan Tata Guna Lahan Desa secara PartisipatifFasilitator Penyusunan Peraturan Desa (Perdes)
Fasilitator Pendidikan Lingkungan Hidup dan  Kampanye Pengendalian Karhutlah dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Trainer Gender AwarenessFasilitator  Dinamika Kelompok Trainer Ekonomi Rumah Tangga
Tim Asisten Monitoring Dampak kegiatan LUP, CD dan Gender 
Penyusunan proposal dan perencanaan program pembangunan 
Pendampingan kelompok  ekonomi masyarakat sensitive gender di desa prioritas

Personil/Lembaga 
Ade, Wardah, Prasyetio, Adong, Rasyid, Nurnajati

Yoga, Adong, Elly, Nurnajati
Adong, Ali, Iqbal

Dedi, Adios, Rizka, Masrun, Warsi, Amir, Saparuddin, Dian Rahayu 
Prasetio, Ali Imran, Yoga, Masrun, Iqbal

Dian Maulina, Wardah, Nurnajati, Candra
Ade, Wardah

Anggota Konsorsium NGO
Kemasda, WBH, LPH-PEM, OWA

Jumlah
6 anggota LSM Lokal 

4 anggota LSM Lokal
3 anggota LSM Lokal

8 anggota LSM Lokal

5 anggota LSM Lokal

4 anggota LSM Lokal

2 anggota LSM Lokal
Tim LSM Lokal
4  NGO (6 anggota LSM Lokal)

Peningkatan Kapasitas NGO Lokal

3.2 Pelatih dan Fasilitator LSM 
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Bidang 

Inisiasi pendirian konsorsium NGO untuk pengelolaan SDA secara berkelanjutan
Konsorsium NGO dengan                                                                                                                  3 fokus sesuai visi, misi dan pengalaman NGO
Anggota Pokja MSF kabupaten prioritas OKI, MUBA, Banyuasin

Anggota Jaringan Kerjasama NGO Nasional (Watch Terminal) 
Kerjasama LSM Lokal dengan Perusahaan Swasta 
Kerjasama LSM Lokal dengan pemda kabupaten dan propinsi

Penerbitan bulletin informasi dan dokumuntasi (Warta Hijau) 
Monitoring dampak kebakaran dan asap di desa prioritas kab. OKI
Networking NGO Lokal dengan World Neighbours International (diskusi dan kunjungan lapangan) 
Lokakarya nasional tentang penag-gulangan bencana alam, IIDP.
Diskusi panel tingkat nasional ttg. pemanfaatan SDH non kayu menuju pengelolaan hutan lestari 
Corporate Social Responsibility (CSR) antara NGO Lokal, Pemda OKI dan Perusahaan Swasta

Personil/Lembaga
WBH, LPH-PEM, OWA, KPB-SOS, Walhi dan Damar

Pengelolaaan SDAPemberdayaan ekomasy. Sosial Kemasyarakatan
WBH (2), OWA, LPH-PEM, PBB, KPBSOS, Kemasda, Gema Sriwijaya Mutiara Madani, OWA, Foslima
Mutiara Madani, PBB, Damar,
Mutiara Madani, PBB, Kemasda, LPHPEM, WBH, SPORA
Anggota Sekretariat Konsorsium NGO
KPB-SOS, LPH-PEM

LPHPEM, SPORA, WBH
 
WBH 

LPH-PEM 

Anggota Konsorsium NGO

Jumlah

6 LSM Lokal

25 LSM Lokal

8 anggota LSM Lokal

3 LSM Lokal

3 LSM Local

6 LSM Lokal

1 Tim  (NGO Konsorsium) 
1 Tim,  2 LSM Lokal 3 LSM Lokal

1 LSM Lokal

1 LSM Lokal

1 Tim NGO, SBA, Pemda OKI  

Peningkatan Jaringan NGO Lokal



South Sumatra Forest FireManagement Project
SSFFMP

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 3,5Palembang 30129, Sumatra, Indonesia

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