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KATA PENGANTAR

Laporan lokakarya berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan dalam

pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan rekaman proses pelaksanaan

lokakarya. Lokakarya ini bertujuan untuk tukar pengalaman, pengetahuan dan

keterampilan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada 3 kabupaten prioritas

(Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin) yang dilaksanakan melalui kerjasama

SSFFMP. Selain itu juga bertujuan untuk penyebarluasan produk yang telah dihasilkan

supaya dapat dimanfaatkan oleh stakeholder dan pihak-pihak terkait dalam

menanggulangi kebakaran hutan dan lahan diwilayah masing-masing. Lokakarya

dilaksanakan di Hotel Horison tanggal 7 – 8 Agustus 2007 diikuti oleh berbagai pihak

yang terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan mulai dari tingkat desa,

kecamatan, kabupaten, propinsi, nasional dan internasional.

Hasil lokakarya diharapkan menjadi bahan rekomendasi kepada para pengambil

kebijakan, stakeholder dan pihak-pihak terkait dalam penanggulangan kebakaran hutan

dan lahan di Sumatera Selatan, setelah SSFFMP berakhir. Dalam laporan ini dimuat

rekaman proses lokakarya yang meliputi: (1) Kata sambutan (2) Pembukaan lokakarya

oleh Gubernur Sumatera Selatan, (3) Presentasi nara sumber, (4) Diskusi dan Klarifikasi,

(5) Kunjungan kelokasi info market (6) Kelompok kerja dan presentasi, (7) Hasil-hasil

kelompok kerja, (8) Rekomendasi hasil lokakarya dan (9) Penutupan lokakarya.

Kami menyadari, bahwa laporan ini masih mempunyai kekurangan dan keterbatasan,

karena itu saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan. Akhir kata,

dengan selesainya penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah memberikan konstribusinya, sehingga lokakarya ini dapat

terlaksana dengan sukses dan lancar, semoga bermanfaat, demikian Ramon dan Rasyid.

Palembang, Agustus 2007

Team Penyusun
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi hutan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini cukup memprihatinkan berbagai

pihak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kerusakan hutan akibat

kebakaran telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, flora dan fauna yang ada

di dalamnya. Namun, pada umumnya masyarakat yang berdomisili disekitar kawasan

hutan kurang memperhatkan dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan

lahan, bahkan mereka selalu melakukan pembakaran dalam membuka lahan untuk

budidaya pertanian. Banyak kalangan mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan

disebabkan oleh aktifitas manusia, tetapi dalam kenyataannya tidak semua kebakaran

hutan dan lahan tersebut disebabkan oleh aktifitas manusia, tetapi juga ada yang

disebabkan oleh factor-faktor lain.

Melihat kondisi hutan di Indonesia yang demikian, pada tahun 2003 Komisi Uni Eropa

mempunyai komitmen untuk ikut berperan dalam pengendalian kebakaran hutan dan

lahan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Komitmen ini dituangkan dalam

bentuk kerjasama pemerintah Indonesia dengan Komisi Uni Eropa melalui Departement

Kehutanan c/q Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan, untuk penanggulangan

kebakaran hutan dan lahan pada 3 (tiga) kabupaten prioritas (Muba, OKI dan Banyuasin)

yang dilaksanakan selama 5 tahun (2003-2007), melalui South Sumatra Forest Fire

Management Project (SSFFMP). Untuk mendukung program pengendalian kebakaran

hutan dan lahan SSFFMP mengembangkan beberapa komponen antara lain: Fire

Management, Fire Information Sistem, Geographical Information System, Participatory

Land Use Planning, Community Develompomnt, Training and Awareness Campaign,

Gender Awareness and NGO Develompoment.

Melalui pelaksanaan kegiatan pada berbagai komponen tersebut diatas, telah diperoleh

pengalaman, pengetahunan dan keterampilan, serta telah dihasilkan berbagai produk

dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan terutama di kabupaten dan desa prioritas.

Pengalaman, pengetahuan dan keterampilan tersebut perlu disebarluaskan supaya

bermanfaat dan dapat digunakan oleh berbagai pihak terkait.



Dalam rangka berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan serta pendistribusian

produk yang telah dihasilkan dan menghimpun masukan dari berbagai sumber, sebagai

bahan rekomendasi kepada pengambil kebijakan dan pihak terkait setelah SSFFMP

berakhir, maka dilakukan lokakarya “Berbagi Pengalaman, Pengetahuan dan

Keterampilan dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui

Kerjasama SSFFMP”.

1.2. Tujuan Lokakarya

1. Berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan dalam pengendalian

kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat kepada stakeholder dan pihak

terkait

2. Penyebarluasan konsep, hasil-hasil, produk dan pengalaman dalam pengendalian

kebakaran hutan dan lahan kepada stakeholder dan pihak terkait dalam kerjasama

SSFFMP

3. Menghimpun masukan untuk penyusunan strategi dan lagkah-langkah dalam

pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sebagai bahan rekomendasi kepada

pengambil kebijakan dan pihak terkait, setelah SSFFMP berakhir



II. PELAKSANAAN

2.1. Tempat dan Waktu

Lokakarya berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan dalam pengendalian

kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan di Hotel Horison Palembang pada tanggal

7 – 8 Agustus 2007

2.2. Peserta Lokakarya

Peserta Lokakarya berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan dalam

pengendalian kebakaran hutan dan lahan berasal dari: aparat instansi/dinas terkait

tingkat propinsi, nasional, Kantor Gubernur, Kantor Bupati, Camat, kepala desa, aparat

penegak hukum, sektor swasta, Perguruan Tinggi, LSM, GTZ dan Expert International..

Secara terinci dapat dilihat pada lampiran

2.3. Topik Bahasan dan Pembicara

Topik bahasan dalam Lokakarya berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan

dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut:

Topik 1:

Overview
 Pengalaman Internasional Yang Relevan dengan

Pegendalian Karhutlah di Indonesia
 Pengalaman SSFFMP tentang CBFM
 Diskusi dan Klarifikasi

Moderator : Zulfikar
ANJA

KHS

Topik II:

Presentasi Pengalamam Pengendalian Karhutlah di
Sumatera Selatan
 Pusdalkarhutlah
 Manggala Agni
 Perusahaan Swasta
 Diskusi dan Klarifikasi

Moderator : Faisal Djalal

DISHUT
BKSDA
SBA, GB



Topik III:

Presentasi Komponen Pengendalian Karhutlah
Terpadu
 Analisa Dampak Kebakaran
 GIS dan Sistem Informasi Kebakaran
 Pencegahan (LUP, AC, CD)
 Pengendalian/Pemadaman
 Penegakan Hukum
 Cross Cutting Issues

Gender
NGO

Moderator : Faisal Djalal

 Bapedalda dan KLH
 Paul, Solichin
 Eris, Saleh, Djoko
 Nicolas,Taufik, Fansah
 Bambang Hero

 Yandriani,
 Ramon, Masrun

Topik IV:

Presentasi Imapact Monitoring SSFFMP
 Axel Boen
 Eva Engelhard
 Diskusi Dan Klarifikasi

Moderator : Rusdi Ramon

2.4. Out Put Lokakarya

Dengan terselenggaranya lokakarya berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan

dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan diharapkan akan tercapai:

1. Pengetahuan dan keterampilan stakeholder dan pihak terkait dalam pengendalian

kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan sesuai dengan pengalaman

SSFFMP makin meningkat

2. Produk yang dihasilkan SSFFMP dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di

Sumatera selatan, khususnya pada tiga kabupaten prioritas telah disebarluaskan

kepada semua pihak terkai yang membutuhkannya

3. Masukan dan input dari berbagai pihak terkait dalam pengendalian kebakaran hutan

dan lahan di Sumatera Selatan sebagai bahan rekomendasi kepada pengambil

kebijakan setelah SSFFMP berakhir dapat dihumpun.



III. PROSES LOKAKARYA

3.1. Acara Pembukaan (MC) : Evi Sunarsih (SSFFMP)

Yth, Wakil Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakili

Yth, Direktur Kebakaran Hutan dan lahan atau yang mewakili

Yth, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili

Yth, Seluruh Kepala Dinas Insanti terkait atau yang mewakili

Yth, Global Fire Monitoring Center

Yth, International Agency, para hadirin undangan yang kami hormati

Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena

pada hari ini kita telah bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka pembukaan

Lokakarya ”Berbagi Pengalaman, Pengetahuan dan Keterampilan dalam Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan” sebagai akhir kegiatan SSFFMP.

Proses lokakarya diawali dengan acara pembukaan oleh protocol, kemudian dilanjutkan

dengan sambutan-sambutan dan penyampaian materi oleh nara sumber, diskusi dan

klarifikasi dan diakhiri dengan peninjauan info market untuk melihat produk-produk yang

telah dihasilkan oleh berbagai komponen dalam rangka SSFFMP.

Adapun susunan acara pembukaan lokakarya sebagai berikut :

1. Pembukaan

2. Sambutan GFMC oleh Mr. Goldammer

3. Sambutan Direktur Pengendalian Karhutlah oleh Bapak Memen. S

4. Sambutan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan oleh Bapak Inwarman

Azwari sekaligus membuka acara

5. Do’a oleh Bapak Tri Yulisman dan

6. Penutup

Baik, untuk yang pertama akan kita ikuti sambutan dari GFMC kepada Mr. Goldammer

kami persilahkan.



3.2. Sambutan-Sambutan

3.2.1. Sambutan GFMC oleh Johann Goldammer

(International Frameworks For Fire Management)

Global Fire Monitoring Center (GFMC)

Global Wildland Fire Network/Wildland Fire Advisory Group

UN International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR)

This presentation provides an introduction of

 UN-ISDR Wildland Fire Advisory Group

 Global Wildland Fire Network (selected examples)

 International Strategy for Cooperation in Wildland Fire Management

 Fire Management Voluntary Guidelines

 Fire Management Actions Alliance

UN Inter-Agency and International Coordination facilitated by the UN International

Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR)

 Working Group on Wildland Fire (2001-2003)

 UN-ISDR Wildland Fire Advisory Group (since 2004)

Objectives of the Wildland Fire Advisory Group

 Serve as an advisory body to the UN

 Provide a global inter-agency, inter-sectoral and interdisciplinary platform for the

wildland fire community

 Assist the international community to implement the conventions legally binding

under international law, as well as voluntary arrangements

 Facilitate / coordinate the Global Wildland Fire Network

Main UN Partners of the Wildland Fire Advisory Group and the Global Wildland Fire

Network UN Food and Agriculture Organization (FAO)

 WHO, WMO, UNESCO, UNEP / OCHA

 UN Forum on Forests (UNFF)



 UN Conventions

- Convention on Biodiversity (CBD)

- Convention on Combat of Desertification (CCD)

- Framework Convention of Climate Change (FCCC)

 United Nations University, Institute for Environment and Human Security

(UNU-EHS)



The Wildland Fire Advisory Group and the Global Wildland Fire Network in the UN

System and with international partners.

Consultative Group:

- Civil Society
- NGOs
- R & D
- Banks
- PPPs

Interagency Task Force for Disaster Reduction (IATF)
Transiting in 2006-2007 to:

Global Platform for Disaster Risk Reduction

Global Wildland
Fire Network

UN-ISDR

Wildland Fire

Advisory Group

UN Family

International Liaison
Committee (ILC) for
the International
Wildland Fire
Conferences

International Strategy for
Disaster Reduction (ISDR)

Core Group:

- FAO
- UNEP, UNESCO
- WHO, WMO
- CPF, UNFF
- UN Conventions
- UNU EHS
- GFMC

* Joint UNEP/OCHA
Environment Unit, Advisory
Group on Environmental
Emergencies (AGEE)
* Bilateral and multilateral
agreements



The Global Wildland Fire Network is working through Regional Wildland Fire Networks

Objectives (I):

 Promotion of formal agreements on cooperation in wildland fire management

between countries (bilateral, multilateral).

 Sharing of wildland fire management resources (e.g., costly equipment such as aerial

assets).

Objectives (II):

 Sharing regional / global systems for wildland fire early warning and monitoring

 Development of fire management standards and and promotion of the use of

standards, including standardized procedures, e.g. the Incident Command System

(ICS)

Objectives (III):

 Joint fire management training at regional levels

 Support the implementation of these international voluntary instruments:

- Strategy to enhance International Cooperation in Fire Management

- Fire Management Voluntary Guidelines

Regional South East Asia Wildland Fire Network

Association of South East Asian Nations (ASEAN), ASEAN Agreement on

Transboundary Haze Pollution

- Signed: June 2002

- In Force: Nov 2003

FAO Ministerial Meeting (Rome, 14 March 2005)

Recommendation:

 FAO, in collaboration with countries and other international partners, including the

International Strategy for Disaster Reduction, to develop a strategy to enhance

international cooperation on wildland fires, that advances knowledge, increases

access to information and resources and explores new approaches for cooperation at

all levels



FAO Committee on Forestry (COFO) (15-19 March 2005)

Recommendation:

 …that FAO continue its support for regional and national networks to combat fire

… , in collaboration with relevant organizations such as the United Nations

International Strategy for Disaster Reduction and the Global Wildland Fire

Network, and further requested that FAO work with partners to develop voluntary

guidelines on the prevention, suppression and recovery from forest fire

Priorities of international Cooperation in Fire Management:

(1) Development of international standards, methods and systems for fire early warning,

monitoring, impact assessment and reporting :

 Terminology

 Fire statistics: Development of a coherent global database

 Fire monitoring

 Early warning

 International sharing of data and information

(2) Training and technology transfer

 Training of fire management personnel

 Public / community involvement in fire management

 Fire management guidelines

(3) Support to policy, legal, institutional and planning frameworks

 Policies, legislation and strategies: National and regional

 Human safety and health

 Human security and peace

 International agreements for cooperation in fire management, including mutual

assistance in fire emergencies

(4) Research

Research priority: Smoke and human health



4th International Wildland Fire Conference (Sevilla, Spain, 14-17 May 2007)

A meeting of all Regional Wildland Fire Networks and a Global Wildland Fire

Assembly: All Regional Networks to discuss and adopt the Strategy to Enhance

International Cooperation in Fire Management:

 Regional Session South / Southeast Asia

 Global conference conclusions

Recommendations of the Regional Session South / Southeast Asia (2 of 9

recommendations):

 To promote rehabilitation and sustainable use of peatlands and support the

implementation the ASEAN Peatland Management Strategy (APMS)

 To ensure building and financing of sustainable structures and institutions at all levels

responsible for fire management and / or inter-agency / multi



Recommendations of the Global Conference (I)

 The international wildland fire community pursue the development of a global-scale

international resource sharing strategy to assist countries with fire management

planning activities, and active support during periods of extreme fires

 An international framework for fire management standards be developed and regional

wildland fire training be supported

 stakeholder involvement in fire management.

Recommendations of the Global Conference (II)

 Agencies and groups be encouraged to participate in the Fire Management

Actions Alliance in support of their adoption of the Voluntary Guidelines.

Selanjutnya penyerahan FAO dari GFMC (Mr. Johann Goldammer) kepada
Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Wakil Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Selatan

MC.

Terima kasih, berikutnya akan kita ikuti sambutan Direktur Pengendalian Karhutlah

Departemen Kehutanan RI, kepada Bapak Memen. S, kami persilahkan.



3.2.2. Sambutan Direktur Pengendalian KARHUTLAH, Disampaikan Oleh
Memen. S

Bismillahirohmannirrohiim. Assalamualaikum Wr. Wb.

Pertama kami menyampaikan permohonan maaf karena Direktur Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan tidak bisa hadir pada kesempatan ini, untuk itu beliau telah

menyiapkan sambutan secara tertulis dan saya akan membacakannya.

- Yang terhormat Gubernur Propinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili;

- Yang kami hormati Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumsel atau yang mewakili;

- Yang kami hormati Co-Director South Sumatera Forest Fire Management Project

(EU-SSFFMP);

- Hadirin peserta lokakarya yang kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat

rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Selasa tanggal 7 Agustus 2007 kita dapat

berkumpul dalam rangka mengikuti Lokakarya Berbagi Pengalaman, Pengetahuan dan

Ketrampilan dalam Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan di Palembang dalam

keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada Co-Director South Sumatera Forest Fire

Management Project (EU-SSFFMP) atas terselenggaranya lokakarya ini.

Kebakaran lahan dan hutan di Indonesia merupakan permasalahan yang rutin terjadi

pada setiap musim kemarau. Penyebab utamanya sebagian besar karena perbuatan

manusia, terutama pada saat menyiapkan lahan untuk perkebunan, hutan tanaman

industri, dan perladangan. Pembakaran lahan dan hutan telah menyebabkan kerusakan

lingkungan dan menimbulkan kabut asap yang telah mengakibatkan terganggunya

berbagai aspek kehidupan bagi masyarakat, bahkan telah meresahkan negara tetangga.

Pembakaran dalam penyiapan lahan masih sering dilakukan dan sulit ditertibkan karena

sistem seperti itu merupakan cara yang paling murah, mudah, cepat dan dianggap dapat

menyuburkan tanah. Sedang alternatif lain yang lebih kompetitif dalam penyiapan lahan

tanpa bakar belum dikembangkan. Selain itu kebakaran hutan dan lahan masih terus

terjadi karena masih belum adanya kesatuan gerak dan langkah dari para pihak untuk



mewujudkan langkah aksi dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran lahan dan

hutan, khususnya di tingkat lapangan secara totalitas dan tuntas. Disamping itu

kepedulian instansi dan pemegang izin penggunaan lahan dalam upaya pengendalian

kebakaran hutan dan lahan masih belum optimal tercermin masih minimnya peralatan,

anggaran maupun personil pemadam kebakaran yang tersedia. Kondisi tersebut

diperparah dengan belum optimalnya upaya penertiban dan penegakan hukum bagi

pelaku yang mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan, sehingga belum

diperoleh efek jera.

Berdasarkan data hotspot Satelit NOAA di Departemen Kehutanan, propinsi yang rawan

kebakaran meliputi 8 (delapan) propinsi, yaitu Propinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan

Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Sulawesi

Selatan. Pada umumnya kebakaran lahan dan hutan di propinsi tersebut terjadi pada lahan

gambut sehingga sulit dipadamkan dan menimbulkan kabut asap. Data hotspot tersebut

dapat juga digunakan sebagai indikator terukur kinerja pengendalian kebakaran hutan

yang mempunyai nilai akurasi dan validasi yang cukup tinggi.

Data hotspot tahun 2006 jika dibandingkan dengan tahun 2005 mengalami peningkatan di

masing-masing propinsi antara 56,54 % – 1.738 %, kecuali Propinsi Sumatera Utara yang

mengalami penurunan 6,50 %. Kenaikan hotspot yang sangat signifikan terjadi di

Propinsi Sumatera Selatan dimana hotspot pada tahun 2005 sebanyak 1.182 sedangkan

pada tahun 2006 sebanyak 21.734 artinya terjadi peningkatan sebesar 1.738 % suatu

peningkatan yang sungguh sangat memprihatinkan. Kejadian tersebut sebagai suatu

indikator bahwa nampaknya kita belum bekerja secara optimal dalam pengendalian

kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan kondisi dan pengalaman tersebut di atas, maka perlu dilakukan evaluasi

dan langkah - langkah yang lebih strategis guna tercapainya optimalisasi pengendalain

kebakaran hutan dan lahan tahun 2007 mengingat antisipasi dan langkah - langkah yang

dilakukan pada tahun 2006 belum mendapatkan hasil yang signifikan, meskipun upaya

yang dilakukan telah cukup banyak.



Hadirin peserta lokakarya yang kami hormati.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Departemen Kehutanan dalam pengendalian

kebakaran hutan dan lahan dengan program dan kegiatan antara lain :

1. Pengembangan Kelembagaan

Sejak 2002 telah dibentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Manggala Agni)

di 8 (delapan) propinsi rawan I dengan jumlah personil sebanyak 1.560 orang (104

regu) dan sebanyak 200 anggota diantaranya telah dilatih sebagai anggota Satuan

Manggala Agni Reaksi Taktis (SMART).

Selain itu untuk daerah rawan II (Non Daops) telah dibentuk Brigade Pengendalian

Kebakaran Hutan (Manggala Agni) pada 14 Balai KSDA dan Taman Nasional

dengan jumlah personil sebanyak 320 orang (28 regu). Khusus untuk Balai KSDA

Bengkulu dan TN. Way Kambas diperkuat oleh regu pasukan gajah masing-masing 2

regu.

2. Pencegahan

a. Mengembangkan Sistem Informasi Peringatan Dini Kebakaran berupa

pemantauan hotspot, SPBK (Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran) dan laporan

masyarakat, dan mengirim data kepada Pemda dan UPT Dephut.

b. Apel Siaga Nasional telah dilakukan di Palembang pada tanggal 17 Juni 2006

yang dilanjutkan apel siaga pada masing-masing propinsi;

c. Kerjasama Menneg LH, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan membuat

kesepakatan/pernyataan dengan Pengusaha HPH, HPHTI, Perkebunan se

Sumatera dan Kalimantan, untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan.

Untuk wilayah Sumatera dilakukan di Pekanbaru pada 10 Mei 2006 dan untuk

wilayah Kalimantan dilakukan di Pontianak 22 Mei 2006.

d. Patroli pencegahan, termasuk pengecekan hotspot di lapangan dan melakukan

pemadaman dini apabila menjumpai api dan membuat laporan harian kegiatan

patroli;

e. Kampanye dan penyuluhan lewat media cetak dan elektronik serta dilakukan

secara langsung;



f. Percontohan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dilakukan bersama-sama

kelompok MPA. Disamping pembuatan demplot PLTB anggota MPA juga

diberikan pelatihan ketrampilan pemadaman kebakaran secara praktis untuk

pemadaman dini kepada masyarakat yang meliputi masyarakat pedesaan, pemuda

dan petani sawit, antara lain :

 Telah dilatih sejumlah 4.500 orang di 150 desa.

 Pelatihan Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), di 3 DAOPS (90 orang).

 Pelatihan para pemuda, Kerjasama dengan Meneg. Pemuda dan Olah Raga,

sejumlah 45 orang.

 Pelatihan Masyarakat Petani Sawit (Kerjasama dengan Komisi Sawit Deptan),

sejumlah 300 orang.

g. Dalam upaya meningkatkan kemampuan pengendalian kebakaran lahan dan

hutan, Departemen Kehutanan telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah

Jepang (JICA), Uni Eropa (EU), Jerman (GTZ) dan lembaga internasional

lainnya, dengan pengembangan program dan kegiatan :

 Pemantauan hotspot melalui satelit NOAA bekerjasama dengan JICA melalui

Proyek FFPMP – JICA. Saat ini pengelolaan Stasiun Satelit Pemantauan

Hotspot telah diserahkan kepada Dit PKH.

 Pembangunan 1 desa model dalam pengendalian kebakaran hutan di propinsi

Lampung.

 Pembuatan Muatan Lokal bagi siswa SLTP yang telah diterapkan di 4

kabupaten di Jambi.

 Pembangunan Camp Granit sebagai Pusat Pelatihan Dalkar di TN Bukit Tiga

Puluh.

 Pengembangan manajemen pengendalian kebakaran hutan di Prop Sumsel

dengan membentuk regu terlatih sebanyak 200 regu desa pada 9

kabupaten/kota dengan jumlah anggota sebanyak 2400 orang. Regu regu

tersebut dilengkapi dengan sarana prasarana dalkarhut.

 Kerjasama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat ASEAN.



3. Upaya Pemadaman

Upaya pemadaman dilakukan dalam bentuk pemadaman langsung di darat, dan

pemadaman dengan menggunakan helikopter water bombing dan hujan buatan.

a. Pemadaman Langsung di darat.

Dilaksanakan oleh Manggala Agni bekerjasama dengan TNI AD, POLRI dan

Masyarakat telah berhasil memadamkan api pada areal sekitar 16.553,5 Ha di Prop.

Sumatera Utara, Jambi, Sumsel, Riau, Kalbar, Kalteng dan Kalsel. Personil yang

terlibat dalam pemadaman Langsung di darat 1560 orang Manggala Agni, 4500

orang unsur Masyarakat dan 1500 Unsur lainnya.

b. Pemadaman dengan Water Bombing.

Dilakukan menggunakan 7 helikopter di Prop Riau, Kalteng, dan Sumsel

bekerjasama dengan POLRI dan perusahaan HTI PT. Riau Andalan Pulp and Papar

serta PT. Indah Kiat. Personil yang terlibat dalam helikopter water bombing 14

orang Manggal agni, 49 orang Polri serta 10 unsur lainnya. Setiap operasi water

bombing menggunakan 2 helikopter dengan kapasitas angkut 450 liter air. Operasi

dilaksanakan 4 jam per hari selama 10 hari. Setiap jam rata-rata 13 kali pemboman

sehingga total air yang dilepaskan dari helikopter setiap operasi sebanyak 468.000

liter. Selain itu digunakan juga pesawat BE 200 sebanyak 2 unit yang dioperasikan

di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada bulan

Nopember 2006;

c. Pemadaman dengan Hujan Buatan

Dilakukan upaya pemadaman dengan hujan buatan atas kerjasama Menkokesra,

BPPT dan TNI AU di Sumatera dan Kalimantan.

4. Penanganan Paska Kebakaran Hutan

Upaya penanganan paska kebakaran lahan dan hutan dilakukan melalui berbagai

kegiatan sebagai berikut :

a. Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket).

b. Identifikasi dan evaluasi areal bekas kebakaran.

c. Monitoring perkembangan areal bekas kebakaran.



5. Penyelamatan

Kegiatan penyelamatan dilakukan dalam rangka upaya kemanusiaan dalam

penanganan bencana yang melibatkan anggota Manggala Agni, antara lain adalah

sebagai berikut :

a. Penyelamatan korban Tsunami di Aceh tahun 2004

b. Penyelamatan korban gempa di Jogyakarta Tahun 2006

c. Penyelamatan korban banjir di Parang Loe, Gowa Sulsel, Tahun 2006

d. Penyelamatan korban Tsunami di Pangandaran, Ciamis, Jabar Tahun 2006.

Hadirin peserta lokakarya yang kami hormati.

Berdasarkan pengalaman dan kendala serta kondisi yang ada, maka Departemen

Kehutanan telah menyusun rencana strategis dan langkah aksi pengendalian kebakaran

hutan dan lahan untuk tahun 2007 sebagai berikut :

1. Peningkatan pengendalian kebakaran hutan yang lebih efektif dan efisien sehingga

kebakaran hutan dapat ditekan sampai seminimal mungkin, atau bahkan dapat

dieliminir sampai sekecil mungkin dengan pemenuhan dukungan operasionalnya bagi

Manggala Agni.

2. Peningkatan kemampuan dan kompetensi Manggala Agni melalui Pelatihan dan

Penyegaran.

3. Peningkatan upaya pencegahan kebakaran hutan dengan melakukan kampanye dan

penyuluhan, patroli melalui darat, udara dan perairan, yang akan dikembangkan

dalam bentuk Manggala Agni dan TNI-AD Manunggal Peduli Api, workshop

menjelang musim kemarau dengan melibatkan para Camat, Bupati/Walikota,

Gubernur dan para pihak. Upaya pemberian insentif kepada Kepala Desa yang

berhasil mengurangi kebakaran hutan dan lahan secara signifikan serta

pengembangan percontohan dengan bantuan mekanisasi dalam penyiapan lahan tanpa

bakar.

4. Peningkatan upaya pemadaman melalui udara dengan Helikopter dan Pesawat Udara

yang mempunyai kemampuan optimal.



5. Revitalisasi peralatan pemadaman kebakaran melalui pengadaan peralatan pemadam

kebakaran hutan untuk 29 Daops di 8 Propinsi yang termasuk daerah rawan I

termasuk sewa/beli helikopter dan pembelian mobil khusus untuk lahan gambut;

6. Dalam Raker Manggala Agni 2006 telah menyusun langkah aksi tahun 2007 dan

pembuatan serta penyempurnaan Prosedur Tetap (SOP) sebanyak 39 buah. Target

yang ingin dicapai tahun 2007 dalam pengendalian kebakaran hutan, adalah berusaha

menurunkan minimal 50 % jumlah hot spot di kawasan hutan dari jumlah hot spot

tahun 2006. Hal ini akan dapat tercapai, apabila usulan untuk mendukung kegiatan

rencana aksi tahun 2007 beserta dana yang diperlukan dapat disetujui dan dapat

digunakan setiap saat diperlukan (tepat waktu).

7. Lokakarya menggalang para pihak dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di

4 (empat) propinsi, yaitu Propinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan

Kalimantan Barat;

8. Kerjasama dengan TNI dalam kegiatan TNI Manunggal Peduli Api dalam kegiatan

patroli dan pemadaman bersama manggala agni;

9. Pemberian intensif bagi para petani di sekitar kawasan rawan kebakaran untuk tidak

melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan.

Hadirin yang berbahagia

Pengendalian kebakaran lahan dan hutan adalah tanggung jawab semua pihak baik

pemerintah, masyarakat maupun swasta. Keberhasilan dalam rangka pengendalian

kebakaran hutan dan lahan sangat tergantung dari peranserta dan komitmen para pihak

terkait. Dengan terkendalinya kebakaran lahan dan hutan maka bencana asap di wilayah

negara Republik Indonesia dapat teratasi.

Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan semoga dengan lokakarya ini dapat

menambah wawasan dan sharing pengalaman dalam rangka penanggulangan kebakaran

hutan dan lahan di negara kita. Selamat berlokakarya. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2007

DIREKTUR PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN,

Ir. SONNY PARTONO, MM



Berikutnya akan kita ikuti sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang akan disampaikan

oleh Wakil Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, kepada Bapak Irmawan

Azwari kami persilahkan.

3.2.3. Sambutan Gubernur Sumatera Selatan Disampaikan Oleh Irmawan Azwari
(Wakil Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan)

ASSALAMU ALAIKUM WARAKHMATULLAH WABARAKATUH.

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

Yth. KEPALA DELEGASI UNI EROPA / MEWAKILI

Yth. PERWAKILAN DARI DEPARTEMEN KEHUTANAN,

PERTANIAN, KEMENTERIAN KLH, BAKORNAS DARI JAKARTA

Yth. PERWAKILAN PROYEK BANTUAN LUAR NEGERI

YANG DATANG DARI LUAR SUMSEL

Yth. TEAM LEADER SSFFMP

SERTA HADIRIN DAN HADIRAT YANG KAMI BANGGAKAN:

1. MENGAWALI SAMBUTAN HARI INI, SUDAH SEPANTASNYA KITA

PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, YANG TELAH

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN BIMBINGAN KEPADA KITA SEMUA,

SEHINGGA DAPAT BERKUMPUL DITEMPAT INI DALAM RANGKA

PEMBUKAAN LOKAKARYA FINAL DENGAN THEMA ”BERBAGI

PENGALAMAN TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN

LAHAN.”

2. SELANJUTNYA KAMI UCAPKAN SELAMAT DATANG DI BUMI SRIWIJAYA

PARA PESERTA LOKAKARYA YANG BERASAL DARI LUAR PROVINSI

SUMATERA SELATAN.

3. PROYEK SSFFMP YANG DIMULAI SEJAK BULAN JANUARI 2003

MERUPAKAN PROYEK KERJASAMA UNI EROPA DENGAN PEMERINTAH

INDONESIA (PROVINSI SUMATERA SELATAN) DALAM RANGKA



KEGIATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, SESUAI

JADWAL AKAN BERAKHIR PADA BULAN JANUARI 2008.

4. SEJAK MULAINYA PROYEK SSFFMP DI SUMATERA SELATAN TELAH

BANYAK HASIL YANG TELAH DILAKSANAKAN PROYEK ANTARA LAIN :

- TELAH DIBENTUK FORUM KOORDINASI PCC (PROVINSI) DAN MSF DI 3

KABUPATEN PRIORITAS (MUBA.OKI DAN BANYUASIN).

- TELAH DIBENTUK REGU PEMADAM TINGKAT DESA SEBANYAK 2.500

ORANG UNTUK 202 DESA.

- TELAH DIBENTUK POSKO KECAMATAN PADA 18 KECAMATAN RAWAN

KEBAKARAN DI 3 KABUPATEN PERIORITAS.

- TELAH DIKEMBANGKAN DESA MODEL PENGELOLAAN KEBAKARAN

HUTAN DAN LAHAN PADA 15 DESA DI KABUPATEN PERIORITAS

DENGAN PENDEKATAN COMMUNITY DEVELOPMENT, LAND USE

PARTISIPATIP, PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEBAKARAN

DAN KEGIATAN PENDEKATAN PENGARUSTAMAAN GENDER (GENDER

MAINSTREAAMING).

5. PROVINSI SUMSEL MERUPAKAN SALAH SATU DARI 8 PROVINSI RAWAN

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA, HAMPIR SETIAP

TAHUN PADA MUSIM KEMARAU TERUTAMA PADA DAERAH REMOTE

TERJADI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA SEMUA KABUPATEN /

KOTA.

6. DENGAN KONDISI TERSEBUT, PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL

BERHARAP PROYEK SSFFMP BILA DIMUNGKINKAN DAPAT

DIPERPANJANG KARENA ADA BEBERAPA PROGRAM KEGIATAN YANG

BARU DIMULAI ANTARA LAIN :

- MANGGALA AGNI BARU DIBENTUK BULAN JUNI 2006 YANG MASIH

PERLU DUKUNGAN KOMPETENSI, KAPASITAS DAN PELATIHAN DARI

EKSPERT SSFFMP



- KEGIATAN COMMUNITY DEVELOPMENT MASIH BUTUH WAKTU YANG

PANJANG AGAR NANTINYA KEGIATAN BISA BERKELANJUTAN.

- BELUM TEREALISASIKAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI TINGKAT DESA

DAN PENGATURAN PENGGUNAAN API TERKENDALI DIBIDANG

PERTANIAN.

- MASIH PERLU UPAYA PENCEGAHAN BERSAMA SSFFMP DALAM

RANGKA ADAPTASI UNTUK CLIMATE CHANGE UNTUK MENGURANGI

AKUMULASI ASAP TERUTAMA DI DAERAH GAMBUT.

7. SEBAGAI KOMITMEN PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL UNTUK

MENDUKUNG KEGIATAN PROYEK SSFFMP SETIAP TAHUN PEMERINTAH

PROVINSI DAN KABUPATEN PERIORITAS (OKI,MUBA DAN BANYUASIN)

TETAP AKAN MENGALOKASIKAN DANA PENDAMPING KEGIATAN

SSFFMP.

8. ACARA SELAMA 2 HARI INI, MENURUT HEMAT KAMI BAHWA ADALAH

TEPAT SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT BERBAGI PENGALAMAN,

PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENGELOLAAN

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA MENGHIMPUN MASUKAN

UNTUK MENYUSUN STRATEGI SEBAGAI BAHAN REKOMENDASI

KEPADA PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN PIHAK TERKAIT DALAM

PENGELOLAAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI

SUMATERA SELATAN.

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG INGIN SAYA SAMPAIKAN DALAM

KESEMPATAN INI, SEMOGA KITA SEMUA SENANTIASA MENDAPAT

BIMBINGAN DAN PERLINDUNGAN DARI TUHAN YANG MAHA ESA

SELANJUNTYA ATAS IZIN BAPAK, IBU DAN HADIRIN SEKALIAN DENGAN

MENGUCAPKAN BISMILLAHIRROHMANNIRROHIM LOKAKARYA FINAL

BERBAGI PENGALAMAN, PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM

PENGELOLAAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SECARA RESMI DIBUKA.

SEKIAN, WASSALAMUALAIKUM WARAKHMATULLAHI WABARAKATUH..



3.3. Presentasi Materi

3.3.1. Overview, Moderator : Zulfikar (Dishut Propinsi Sumatera Selatan)

Baik, dalam sesi pertama ini kita akan mengikuti 2 (dua) presentasi makalah; pertama,

Pengalaman Internasional Yang Relevan dengan Pengendalian Karhutlah di Indonesia

oleh Anja. A. Hotmann; kedua, Pengalaman SSFFMP tentang CBFiM oleh Karl-Heinz

Staienmann, untuk yang pertama kami persilahkan kepada Anja.

Presentasi 1: Pengalaman Internasional Yang Relevan Dengan Pengendalian
Karhutlah di Indonesia, Oleh Anja A. Hotmann

Kesimpulan kelembagaan kebakaran hutan dan lahan

di Indonesia

 Aspek International didalam pengelolaan

kebakaran

 Sistem informasi untuk pengelolaan Sumber

Daya Alam (FIRMS)

 Pedoman tidak mengikat: dalih-dalih dan

kegiatan strategis (FAO)

 Sistem Qualifikasi didalam pengelolaan

kebakaran (Fire positions)

• Incident Command System (ICS)

 Pengelolaan Kebakaran Berbasis Masyrakat

• Pelatihan Pembakaran Terkendali



Aktivitas Pengelolaan Kebakaran di Indonesia.

MoF MoA KLH

Directorate Fire
Prevention & Control

Manggala Agni
104 crews in 8 provinces,
# 1560 people,143 SMART

Directorate General
Forest Protection &

Natural Conservation

Estate Crop
Protection

Directorate General
Estate Crop

Fire Information,
Training,

Law enforcement

Land Management

Directorate General
Land & Water
Management

Composting &
charcoal methods,

Intensified
rice cultivation,

Soil Zoning

Fire Prevention &
Control

Conservation of
Natural Resources &

Environmental
Damage Control

Prevention Material,
Law Enforcement

Training, Focal Point
ASEASN

Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Kepala Dinas Kehutanan
Kepala Bapedalda

Pemantauan &
Deteksi Dini

Pencegahan &
Penanggulangan

Yustisi Rehabilitasi

SK Gubernur 280/KPTS/Hut/2005 ttg. Keanggotaan Oranisasi

Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Draft Perda Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Fire Information For Resource Management

1. Global E-Mail Alert

2. Web Fire Mapper

3. Hotspot GIS data

4. MODIS Image Subsets



Pedoman tidak mengikat : dalih-dalih dan kegiatan strategis

 Pedoman tidak mengikat untuk mendukung perumusan kebijakan dan aturan yuridis

 Tujuan pedoman adalah:

 Merumuskan dalih-dalih sesuai dengan aturan hukum internasional yang relevan

yang bersangkutan dengan kegiatan pengelolaan kebakaran yang bertanggung

jawab dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan yaitu biologis,

teknologis, ekonomi, sosial-budaya serta lingkungan hidup

 Mendukung dirumuskannya dan dilaksanakannya kebijakan di tingkat pusat dan

daerah serta mekanisme perencanaan untuk mendirikan atau memperbaiki

kerangka hukum dan kelembagaan yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan

kebakaran yang bertanggung jawab

 Memberikan pengarahan yang dapat digunakan dalam perumusan dan

pelaksanaan sarana internasional, baik yang mengikat maupun tak mengikat

Tujuan pedoman melanjutkan:

 Memfasilitasi dan mendorong terjalinnya kerjasama teknis, finansial atau dalam

bentuk apapun dalam pengelolaan kebakaran antara badan-badan dan lembaga

donor internasional.

 Mendorong dan menyebarluaskan konstribusi dari pengelolaan kebakaran berbasis

masyarakat yang efektif dalam menjamin kenyamanan pangan dan memberikan

mata pencaharian.

 Menganjurkan program-program pengelolaan lahan dan sumberdaya alam lainnya

secara lestari dengan mempertimbangkan penggunaan dan pengelolaan api yang

tepat pada lingkungan hidup apabila dibolehkan serta pemadaman api sehingga

tidak merugikan

11 (sebelas) dalih yang dikelompokan menjadi kemampuan pengelolaan kebakaran di

bidang sosial-budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan kelembagaan

Sosial & Budaya

 Mata pencaharian yg. lestari

 Kesehatan dan keamanan

 Pengunaan api yang tradisional



Ekonomi

 Melindungi kehidupan dan harta

 Dampak ekonomi

Lingkungan Hidup

 Interaksi antara perubahan iklim dan kebakaran

 Dampak kebakaran thd. lingkungan

Kelembagaan

 Perundang-undangan dan pemerintahan

 Pendekatan yang melibatkan stakeholder

Kemampuan manajemen kebakaran yang ditingkatkan

 Kerjasama

 Pengalihan pengetahuan

13 (tiga belas) bidang untuk aksi strategis

 Perencanaan kebakaran dan sumber daya alam

 Manajeman kebakaran di tempat dilindungi

 Penyadaran dan Pendidikan tentang Kebakaran

 Pencegahan

 Sistem deteksi dini dan bahaya kebakaran

 Persiapan masuk pelatihan teknis

 Kegiatan musim pra-kebakaran

 Deteksi, komunikasi dan despatching

 Serangan dini (awal)

 Pemadaman kebakaran dalam skala besar & menangani berbagai kejadian

serentak

 Manajemen bahan bakar

 Pembakaran terkendali

 Pasca kebakaran

 Pemantauan dan penaksiran



Pelaksanaan melalui aliansi pengelolaan kebakaran untuk ditinjau ulang dan

diperbaharui. Pedoman pengelolaan kebakaran tidak mengikat, mendorong pemangku

kepentingan di semua tingkat untuk menerima dan menerepkan pedoman, mengamati

pengalaman dalam penerapan pedoman tersebut, meningkatkan kerjasama internasional

dalam pengelolaan kebakaran

Incident Command System

 Mendirikan standar-standar untuk pelatihan dan kecakapan demi dijaminnya

lembaga dan sarana yang berkelanjutan dalam manajemen kebakaran

 Memperkenalkan Incident Command System untuk kejadian kebakaran dalam skala

besar, dengan keterlibatan banyak lembaga serta koordinasi bantuan internasional

 ICS adalah sebuah sistem international untuk mengelola kebakaran (atau kejadian

darurat lain)

 ICS adalah sebuah gagasan yang baku untuk menejemen kejadian setempat supaya

para penanggap dapat menerapkan sebuah struktur kelembagaan yang terpadu yang

sesuai dengan kerumitan dan tuntutan dari masing-masing kejadian tanpa dihalangi

oleh hambatan yang bersipat jurisdiksi

 ICS bermaksud untuk mengurangi masalah pengelolaan yang penting seperti

berikut ;.

 Persaingan dalam struktur kelembagaan

 Keterangan tentang kejadian yang todal konsiten atau tidak lengkap

 Sarana komunikasi yang tidak tepat

 Perencanaan antar badan yang tidak terkoordinir

 Garis wewenang yang tidak jelas

 Tujuan berbagai lembaga mengenai sesuatu kejadian yang saling bersaingan

 Peristilahan yang tidak konsisten

Community Based Fire Management - CBFiM

 Menciptakan sensitivitas, kesadaran, pengetahuan tentang api dan penggunaanya

untuk meningkatkan pendapatan



 Memberdayakan masyarakat dalam menggunakan api untuk kepentingannya dan

mengurangi dampak negatif dari api

 Memberdayakan masyarakat untuk mengatur dan menegakkan peraturan desa tentang

penggunaan api dan menekan/memadamkan api yang tidak diinginkan melalui regu

desa

 CBFiM – Lokakarya/Pelatihan dari FAO-TNC di Balik Papan, 28.10-04.11. 2007

 Center Pelatihan untuk Pembakaran Terkendali

Presentasi 2: Pengelolaan Karhutlah Berbasis Masyarakat (Pengalaman SSFFMP),
Oleh DR. Karl Heinz Steinmann (CO-DIRECTOR SSFFMP)

Selamat siang dan selamat datang kepada para peserta.

Mr. Della Monica 2003 (European Community Ambassador)

Mr. Jean Breteche 2007

Mr. Rosihan Arsyad 2003 (Governor of South Sumatra)

Mr. Syahrial Oesman 2007

Siapa saja mitra SSFFMP dalam implementasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan

dan lahan di Sumatera Selatan?

Pihak-pihak yang terlibat adalah : Pemerintah, Swasta, Donor, Masyarakat dan LSM.

Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja akan

tetapi harus dilakukan secara bersama-sama. (Departemen terkait tingkat nasional,

provinsi, kabupaten, kecamatan , proyek lainnya, masyarakat dan NGO). Tahun lalu data

dari Aqua MODIS terpantau lebih dari 1600 hot spot. Cukup banyak masalah dengan

kesehatan, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia tapi dialami oleh beberapa

negara lain terutama di Asia Tenggara.

SSFFMP launching tahun 2003 dan sekarang sudah

bulan Agustus 2007, proyek mulai pada saat

kepemimpinan Rosihan Arsyad sebagai Gubernur dan

sekarang Syahrial Oesman. Di Indonesia orang-orang

penting berganti terus dalam waktu yang singkat.



Strategi yang diterapkan

• Belajar dari pengalaman

• Implementasi yang partisipatif dan Multistakeholder

• Jaringan kerjasama

• Keterlibatan dan pemberdayaan stakeholder di berbagai tingkat

• Pengelolaan kebakaran berbasis masyarakat

• Implementasi kegiatan yang sensitif gender

Komponen-komponen Utama

1. Kebijakan dan strategi/pengembangan institusi

2. Sistem Informasi Kebakaran/GIS

3. Pencegahan dan pemadaman kebakaran

4. Pengembangan masyarakat

5. Spasial dan Land Use Planning

6. Training dan awareness

7. Gender

8. Masyarakat Sipil/LSM

9. Monitoring dan evaluasi/monitoring dampak

Hasil dan Pencapaian

1. Final workshop menjadi sebuah forum untuk presentasi dan dialog

2. Info market membuka kesempatan untuk diskusi bilateral dan mentransfer produk-

produk

3. Laporan merangkum semua hasil dan pencapaian yang utama

4. Output workshop akan menunjukkan tantangan-tantangan di masa depan

Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai, SSFFMP telah menyediakan info

market untuk mengetahui aktifitas dari setiap komponen-komponen kegiatan. Akhirnya

mari kita Stop Eksploitasi besar-besaran dan kita dukung generasi penanaman baru.

Terima kasih.



MODERATOR

Baik, berikutnya kita buka sesi tanya jawab, komentar dan klraifikasi, kami berikan

kesempatan kepada peserta untuk bertanya.

SESI PERTANYAAN

Bapak Memen (Departemen Kehutanan RI)

1) Apa saran dari Pak Karl dan Anja setelah closing proyek SSFFMP ?

2) Aapakah Bapak dapat memfasilitasi kemitraan dengan pihak Donor Agency untuk

kegaitan berikutnya ?

Jawaban, Tanggapan dan Klarifikasi

Anja Hotmann

1) Pasti, aspek-aspek yang telah dilakukan oleh SSFFMP terus dilanjutkan, misalnya

di Kalimantan Timur pengelolaan kebakaran belum banyak penata gunaan lahan.

2) Kegiatan SSFFMP dilatarbelakangi dari impact proyek yang lalu, sehingga aspek-

aspek tersebut terus dikembangkan.



Karl-Heinz Stienmann

1) Pola pertanian di Eropa menggunakan tangan dan mesin, menurut saya untuk pola

pertanian di Indonesia dalam mengelola tanah dapat menggunakan traktor sebagai

upaya agar petani tidak membuka lahan dengan cara membakar akan tetapi biayanya

terlau mahal.

2) Saya pikir untuk mengatasi ini perlu insentif dari pemerintah.

3) Mengapa masih banyak hot spot tahun 2006 karena :

- Kemarau panjang

- Belum cukup dana untuk operasional di lapangan

- Penegakan hukum belum optimal

- Dana proyek terbatas

4) Kemarin Disition Maker pergi ke Australia, saya pikir dapat dibangun kemitraan

dengan pihak Ausid terutama untuk peningaktan kapasitas.

5) SSFFMP rencananya akan jalan satu tahun lagi, tapi belum ada informasi

6) Kalau ditanyakan apakah mekanisme pertanian tanpa bakar berkaitan dengan

pengurangan kebakaran hutan dan lahan ? berkaitan, untuk itu perlu revitalisasi

tenaga penyuluh untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan.

Moderator

Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dua presentasi ini merupakan overview presentasi untuk

presentasi -presentasi selanjutnya, terima kasih dan kita berikan aplaus kepada kedua

presentator.

3.3.2. Presentasi Pengalaman dalam Pengendalian Karhutlah di Sumatera
Selatan, Moderator Faisal Djalal

Baik, dalam sesi kedua ini kita akan mengikuti empat presentasi makalah, masing-masing

dari Dishut Propinsi Sumsel, BKSDA, Perusahaan SBA dan GBS. Untuk yang pertama

kami persilahkan kepada Dishut Propinsi Sumsel.



Presentasi 1. Pengalaman Pengendalian Karhutlah di Sumatera Selatan, Oleh
Bapak Inwarman Aswarie (Wakil Kepala Dinas Kehutanan Propinsi
Sumatera Selatan)

Tiga Daerah Rawan Kebakaran di Sumatera Selatan

Daerah rawan kebakaran di Sumatera Selatan adalah Kabupaten OKI, Muba dan

Banyuasin, penyebanya adalah :

a. Kemarau panjang (juni-november)

b. 1,3 juta ha merupakan lahan gambut yang rawan kebakaran

c. Perilaku masyarakat (sonor)

Pembukaan dengan cara membakar menjadi tradisi karena dipandang lebih cepat dan

murah, pembakaran/kebakaran di lahan gambut sulit dipadamkan dan menimbulkan

kabut asap sedangkan pembakaran pada lahan kering lebih mudah dikendalikan dan cepat

selesai. Jika melihat grafik hot spot tahunan, tahun 1997-2006 maka tahun 2007

merupakan tahun yang hot spotnya paling tinggi.



Berikut ini struktur Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusdalkarhutlah):

1. Bidang Pemantauan dan Deteksi Dini

2. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

3. Bidang Yustisi

4. Bidang Rehabilitasi

Pemantauan dan Deteksi Dini

• Bersama-sama SSFFMP dan BMG mengembangkan sistem informasi kebakaran

lahan dan hutan (SIKLAH)

• Melatih operator SIKLAH di 3 Kabupaten prioritas dan beberapa kabupaten lainnya

serta perusahaan HTI

• Melakukan pemantauan hotspot harian, indeks kekeringan, informasi cuaca,

penyebaran asap dan informasi kualitas udara dari Bapedalda.

• Menyebarluaskan informasi tersebut kepada lembaga dan instansi terkait untuk

ditindaklanjuti dengan upaya-upaya nyata.

Pencegahan

• Peningkatan dan pelibatan peranserta masyarakat melalui program Comdev yang

dilakukan bersama SSFFMP, CSR oleh perusahaan HTI.

• Pendidikan lingkungan dan penyuluhan melalui pendidikan formal dan informal dan

melalui media cetak dan elektronik

• Penyebarluasan peraturan dan Maklumat Muspida bersama-sama lembaga/ instansi

terkait, TNI dan Polri

• Penyusunan peraturan mengenai pengendalian kebakaran lahan dan hutan

• Membentuk dan mengaktifkan Posko Kebakaran di tingkat provinsi sampai tingkat

kecamatan.

• Bekerjasama dengan media masa untuk menginformasikan kondisi kerawanan

kebakaran dan dampak yang akan terjadi

• Pelatihan regu pemadam kebakaran di tingkat desa, perusahaan HTI, perkebunan,

Manggala Agni dan TNI, Polri.

• Membentuk Posko :

- Posko utama di Provinsi



- Posko Taktis di Kabupaten dan Polres

- Posko Aju di Kecamatan/Desa rawan kebakaran

• Simulasi operasional Posko

• Deklarasi Sumatera Selatan Bebas Asap

Struktur Organisasi Posko

PROVINSI

KAB/KOTA

POSKO UTAMA

POSKO TAKTIS

KORLAP

PELAKSANA/
SATGAS

KEC KEC

DESA DESA DESA DESA

REGU
PEMADAM

REGU
PEMADAM

REGU
PEMADAM

REGU
PEMADAM

MANGGAL AGNI
MASYARAKAT TERLATIH
SWASTA
TNI/POLRI, POLHUT, POLPP DLL.

Penaggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

• Mengaktifkan Posko 24 jam di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, perusahaan,

Polri.

• Berkoordinasi dan bekerjasama untuk mendayagunakan Regu masyarakat terlatih,

Manggala Agni dan regu-regu di perusahaan.

• Bekerjasama dengan Dephut, Polda, Sinar Mas Group untuk menyiagakan helicopter

dan melakukan patroli udara bersama.

• Melakukan pemadaman dini dengan patroli darat dan udara.

• Kemungkinan melakukan pemadaman terpadu dengan Bakornas PB seperti pada

tahun 2006 lalu.



Yustisi

Penegakan Hukum Oleh Polda Sumsel:

- Police line dan status quo terhadap lahan terbakar.

- Mendayagunakan PPNS Kehutanan, Perkebunan dan Bapedalda dalam rangka

penyelidikan dan pennyidikan (dibawah korwas Polri)

Presentasi 2: Pengalaman Manggala Agni Sumatera Selatan Dalam Pengendalian
Karhutlah, Oleh Dwi. S (BKSDA Sumatera Selatan)

Pelaku Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan

TNI / POLRI

SWASTA
KEHUTANAN

SWASTA
PERKEBUNAN

MASYARAKAT
(MPA)

DAOP
MANGGALA AGNI

LAHAN TERBAKAR

API TIDAK
PADAM

KENAPA???

DINAS KEHUTANAN

Garis Komando tidak berjalan :

Lembaga (lead agency) yang ditunjuk, TIDAK punya kewenangan dan kekuatan untuk

memberi komando :

 Tidak ada keterbukaan (dana dan kesiapan personil untuk dimobilisasi di lapangan)

 Tidak ada dukungan dari downline dengan melaksanakan perintah dari upline



Perintah Komando Pemadaman Tahun 2006

GUBERNUR
cq

DISHUT PROP

DISHUT KAB

CAMAT POLSEK

POLRES

KADES/LURAH

SWASTA
KEHUTANAN

SWASTA
PERKEBUNAN

MASYARAKAT

MANGGALA AGNI
(DAOPS)

?

Upaya Pengendalian Karhutlah Tahun 2007

 Patroli intensif untuk pencegahan dan deteksi dini

 Pemadaman kebakaran lahan dan hutan :

1. Pemadaman di areal perkebunan sawit PT Padang Bulak Jaya seluas 2 ha di Kab.

Muara Enim bersama karyawan

2. Pemadaman kebakaran lahan milik masyarakat seluas 1 ha di Desa Kepur

Kabupaten Muara Enim bersama warga desa.

3. Pemadaman kebakaran lahan di sekitar areal HPHTI PT WKS di Desa Mangsang

Kecamatan Bayung Lencir Kab. Muba.

4. Pemadaman kebakaran hutan SM Bentayan di Desa Beji Mulyo Kecamatan

Bayung Lencir Kabupaten Muba.

5. Pemadaman kebakaran lahan milik masyarakat seluas 10 ha di Desa Peninggalan

Kecamatan Bayung Lencir Muba bersama masyarakat

6. Pemadaman kebakaran lahan milik masyarakat seluas 1 ha di Sepucuk

(Pedamaran Timur) Kabupaten OKI bersama masyarakat

7. Pemadaman kebakaran rumah di pemukiman :

i. Pemadaman kebakaran 9 rumah di Gang Pagun Talang Jawa Kabupaten Lahat

pada 22 Juni 2007 bersama PBK Lahat.

ii. Pemadaman kebakaran 4 rumah di Pasar Lama Lahat tgl 26 Juni 2007

bersama PBK Lahat dan Muara Enim.



Presentasi 3: Pengalaman Tahun 2006 Menjadi Pelajaran dan Upaya Pencegahan,
Tahun 2007 Menjadi Harapan, Oleh Sambusir (PT. SBA Wood
Industries)

Identifikasi Kesiapan dan Kejadian Kebakaran

personnel

Fire equipment

Org. Structure

Training
SOP

Skill & experience

SOP doc.

Logistic
Fuel / Oil
Supply

Transport

Spare part fire
equipment

Communication

Monitoring
hot spot &
FDI

Software for
monitoring hot spot

Petland area

Climate

Community
Activities
(Farming)

Fire tower

SDM

PERALATAN
KONDISI ALAM

MATEIAL

METODE

FireFire
IncidentIncident

Identifikasi Kesiapan dan Kejadian Kebakaran

Zero BurnZero Burn
Area 2007Area 2007

Burnt AreaBurnt Area
20062006

Illegal Logging
Handling

Community
Relation

Security

S O P

Trained Staff
On line all

Distrik

Daily
Monitoring

Canal Access

Fire Belt
Construction

Train 100% Staffs
Fire Fighting
Equipment

Logistic

Program
Soft ware

MPA

Central Command
Post in Plm office

100% contractor
involvement

MONITORING
HOT SPOT & FDI

COMUNICATIONSYSTEM &
PROCEDURES

PREVENTIVE
ACTION

FIRE
EQUIPMENTTIM

ESTABLISHMENT
INFRASTRUCTURE

All workers as RPK

Strategi Pengamanan dan Perlindungan Hutan

- Masyarakat peduli api (ring 3)

- Area konsesi / tanaman (fire belt)

- Security / aparat keamanan (ring 2)

- Karyawan / kontraktor (ring 1)



Upaya Pencegahan

- Penyuluhan tidak langsung dan langsung, sosialisasi hukum mengenai peraturan

tentang kebakaran bersama-sama Polisi Kehutanan dan polsek

- Bantuan peralatan pembersihan dan pengolahan lahan pertanian tanpa bakar (saprodi :

Rp. 400 juta untuk 139 ha) terdiri dari : upah pembukaan lahan Rp.500.000/ha,

hand tractor 3 unit, mesin pemotong gulma 5 unit, benih, herbisida dan pupuk).

Rencana tahun 2007 : 300 ha = Rp. 600 juta

- Hasil aktivitas petani tanpa bakar (padi & jeruk)

- Pembentukan dan training MPA ( masyarakat peduli api)

Struktur Organisasi Pengendalian Kebakaran

DISTRIK MANAGER

PENANGGUNG JAWAB
OPERASI PEMADAMAN

FIRE BOSS

KOMANDAN OPERASI

FIRE MARSHAL

ADMIN / PERALATAN /
BANTUAN

SUPORTING

LOG / TRANSPORT /
KOMUNIKASI

RPK

KONTRAKTOR

RPK

SELURUH KARYAWAN

RPK

MASYARAKAT PEDULI API

Posko Dalkarhutlah

Posko Dalkarhutlah (peduli api), di Palembang telah dilengkapi dengan monitoring

hotspot via internet, alat komunikasi berupa telephon yang on-line ke seluruh distrik dan

menara pemantau serta radio SSB.



Sistem Informasi dan Initial Attack

Lokasi
kebakaran

Informan

Base camp
Kontraktor

Base
camp
Distrik

RPK
Kontraktor

Jalur Komunikasi

Initial Atack

Kantor
Palembang

RPK
Distrik

Patroli + MPA

Pembuatan Sekat Bakar

Sekat Bakar Permanen

Pembangunan sekat bakar permanen dengan lebar + 30 m di sekeliling konsesi untuk

membatasi rambatan api dari luar konsesi ke dalam areal kerja perusahaan.

Rencana Sekat bakar yang akan dibangun tahun 2007 sepanjang 412 Km dengan nilai

Rp.17.090.000.000,-, realisasi yang telah dibuat sepanjang 138,4 Km.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

 Pencegahan lebih baik daripada pemadaman (biaya pencegahan 2007 (+/- 32.6 m)

lebih besar dari pada biaya pencegahan 2006, sdm : 3.209 personil)

 Pencegahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat perlu dievaluasi dan dijadikan

solusi dalam pengendalian kebakaran



Saran

 Perlu keseriusan semua pihak secara bersama-sama dalam pengendalian kebakaran

baik dari kebijakan, budget dan operasionalnya

 Upaya pengendalian hendaknya dilakukan sepanjang tahun

SESI PERTANYAAN

Modus di luar Sumsel, pembakaran dilakukan di malam hari setelah siang sudah terbakar

dan lahan sudah kosong. Jadi pelaku sudah tidak ada. Bagaimana respon bapak-bapak

tentang hal ini?.

Syafrul Yunardi (Bappeda Sumsel)

Setelah Riau, Sumsel terluas lahan gambutnya. Mohon verifikasi, 30% lahan gambut

tidak boleh ditanami lagi dengan tanaman inti. Tanpa monokultur lebih baik dari pada

monokultur?. juga baik untuk greenbelt

Anja

Ada kekacauan tentang kelembagaan? Bagaimana ke depan ?.

Tanggapan, Komentar dan Klarifikasi



Sambusir (PT. SBA Wood Industries)

Menurut kami pencegahan lebih baik dari pada pemadaman. Kita menggunakan metode

pendekatan pada masyarakat. Saat ini kami sedang melaksanakan kerjasama dengan

Konsorsium Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan Sumatera Selatan (PSDAB-

SS/SNRMC) untuk kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Melalui

pengembangan lingkungan dan mengakumulasi kebutuhan-kebutuhan kedepan.

Rio (GBS)

Lokasi kami berada di 2 desa. Kami juga melakukan koservasi lahan di Rambatan,

dimana 90% adalah lahan gambut.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Hotspot di Indochina cukup unik. Efek rumah kaca mengakibatkan pemanasan global. Di

tingkat lokal, Upaya pencegahannya adalah dengan memberi insentif kepada masyarakat

yang tidak melakukan pembakaran. Hal ini menjadi tugas dan tanggungjawab dinas

instansi terkait.

3.3.3. Presentasi Komponen Pengendalian Karhutlah Terpadu

3.3.3.1. Presentasi Analisa Dampak Kebakaran

Presentasi 1: Analisa Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Penanggulangan
Bencana Asap, Oleh Memen, S. (KLH)

Pendahuluan

 Amanat Presiden: Stop “Ekspor Asap”

 Komitmen: menurunkan jumlah titik panas tahun 2007 sebesar 50% dibanding tahun

sebelumnya

 Emisi karbon Indonesia yang berasal dari pembukaan hutan sebesar 2.563 juta ton

yang menyumbang terjadinya pemanasan global (PEACE, Maret 2007)

 KTT Perubahan Iklim/UNFCC: Bali, 3 –14 Desember 2007

 Penanggulangan bencana asap kebakaran hutan dan lahan



Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan

 Dampak lingkungan fisik: kerusakan ekosistem

 Dampak kesehatan: pencemaran udara dan penyakit ISPA, bronchitis, asma.

 Dampak sosial: terganggunya transportasi dan aktivitas masyarakat, diliburkannya

sekolah-sekolah

 Pencemaran asap lintas batas negara: hubungan luar negeri terganggu

 Dampak ekonomi: hilangnya aktivitas kegiatan ekonomi, biaya pemulihan

lingkungan

 Gas rumah kaca, pemanasan global, perubahan iklim

Pemanasan Global

Kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Planet

Bumi telah menghangat (dan juga mendingin) berkali-kali selama 4,65 milyar tahun

sejarahnya. Pada saat ini, Bumi menghadapi pemanasan yang cepat, para ilmuwan

menganggap hal ini disebabkan oleh manusia. Penyebab utama pemanasan ini adalah

pembakaran bahan bakar fosil (seperti batubara, minyak bumi, dan gas alam), hasil

pembakaran lainnya yang melepas karbondioksida dan gas-gas lainnya yang dikenal

sebagai gas rumah kaca ke atmosfer. Ketika atmosfer semakin kaya akan gas-gas rumah



kaca ini, ia semakin menjadi insulator yang menahan lebih banyak panas dari Matahari

yang dipancarkan ke Bumi.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC,2001)

• Sejak tahun 1861: temperatur udara global telah meningkat 0,6 °C (1 °F)

• Tahun 2100: peningkatan temperatur rata-rata global akan meningkat 1,4 - 5,8 °C (2,5

- 10,4 °F)

• Telah terjadi kenaikan permukaan air laut 1 – 2 m dalam 100 tahun terakhir

• Tahun 2030: permukaan air laut akan bertambah 8 – 29 cm, Indonesia akan

kehilangan 2.000 pulau, mundurnya garis pantai, luas wilayah berkurang

Kebijakan Penanggulangan Bencana Asap Kebakaran Hutan dan Lahan

- Pencegahan

- Pemadaman

- Pengawasan

- Penegakan hukum

- Sistem peringatan dini

- Kerjasama regional dan international

Tujuan:

• Merubah perilaku masyarakat

• Meningkatkan kapasitas daerah

• Meningkatkan ketaatan perusahaan

Upaya Pencegahan

• Pemberdayaan masyarakat (petani dan warga)

• Peningkatan peran pemerintah daerah

• Peningkatan ketaatan pelaku usaha/perusahaan (perkebunan, HPH dan HTI)

• Kampanye bahaya kebakaran

• Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan



Program Kerja KLH

• Sosialisasi pelaksanaan zero burning di tingkat masyarakat

• Kampanye pemanfaatan limbah pertanian/perkebunan untuk pembuatan kompos,

briket dan arang

• Pelatihan pengolahan data hotspot untuk aparat pemerintah daerah

• Membangun kerjasama antara pemerintah, masyarakat, swasta dan LSM dalam

pengendalian kebakaran hutan dan lahan

• Pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelaku usaha/perusahaan yang

menimbulkan dampak penting terkait kebakaran hutan dan lahan

• Mengembangkan kriteria standar kerusakan hutan dan lahan akibat kebakaran

• Mengembangkan pedoman teknis pemulihan kerusakan hutan dan lahan akibat

kebakaran

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota :

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan

kebakaran hutan dan lahan.

2. Memperkuat aparat kecamatan dan desa guna pengaturan pembakaran bergilir yang

dilakukan oleh masyarakat.

3. Pemberdayaan kelompok Masyarakat Peduli Api untuk pemadaman lebih awal.

4. Memberikan insentif bagi masyarakat yang membuka lahan tanpa bakar

5. Mendata perusahaan HTI, Perkebunan dan peralatan pendanaan kebakaran hutan

yang dipunyai serta melatih secara bersama-sama untuk memadamkan api

6. Menetapkan kerjasama pemerintah, masyarakat dan perusahaan untuk upaya

mencegah dan mematikan api

7. Melaksanakan kebijakan ”police line” untuk hutan/lahan yang terbakar

8. Membuat tata laksana untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan HPH, HTI maupun Perkebunan :

1. Pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan di wilayah usahanya.

2. Penguatan kapasitas masyarakat sekitar wilayah usahanya melalui pengembangan

kemitraan dalam kegiatan penyiapan lahan dan pemadaman kebakaran lahan.



3. Membuat perencenaan dan melaksanakan penyiapan lahan tanpa bakar di HTI dan

Perkebunan.

4. Penyampaian laporan rencana kegiatan penyiapan lahan kepada Bapedalda/Dinas

Lingkungan Hidup dan ditembuskan kepada Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan.

5. Memberikan bantuan pemadaman dan atau peralatan pengendalian kebakaran hutan

dan lahan, apabila disekitar wilayah usahanya terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Masyarakat dan kelompok masyarakat diharapkan peran aktifnya dalam melakukan:

1. Penyiapan lahan tanpa bakar

2. Membentuk kelompok-kelompok masyarakat peduli api

3. Apabila disekitarnya terjadi kebakaran, siap memberikan bantuan pemadaman

kebakaran hutan dan lahan

4. Melaporkan terjadinya kebakaran kepada pemerintah

Upaya Pengelolaan Lahan Gambut

• Penataan Kelembagaan

• Penggunaan teknologi spesifik dan komoditas adaptif sesuai kondisi lokal

• Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat

• Pembuatan profil dan peta lahan gambut dan penyebarluasannya

• Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

• Pendanaan

Kerja Sama Regional dan Internasional

• Pertemuan rutin tingkat ASEAN: TWG, MSC

• Singapura: membantu Kabupaten. Muaro Jambi, Prop Jambi dalam meningkatkan

kapasitas

• Malaysia: membantu Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau dalam meningkatkan

kapasitas

• Belanda: membantu Propinsi Kalimantan Tengah dalam rehabilitasi lahan gambut

• Australia: peningkatan kemampuan SDM (pelatihan)



Presentasi 2: Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Oleh Hadenli Ugihan
(Bapedalda Propinsi Sumatera Selatan)

Pemantuan Kualitas Udara

 Pemantauan tidak langsung (pasif - pelaporan)

 Pemantauan langsung (aktif – ke lapangan)

 Analisis dan evaluasi data

Dampak Kerusakan Lingkungan

 Kerusakan Atmosfir (Perubahan Iklim)

 Kerusakan lapisan ozon

 Kerusakan/menipisnya sumber daya hutan

 Menipisnya keanekaragaman hayati

 Pencemaran

Hasil pemantauan kualitas udara menurut baku mutu lingkungan (Pergub Sumsel

No.17/2005 kecuali Parameter NH3 Kepmen LH No.50/1996) :

CO: 30.000, SO: 2900, NO2: 400, TSP: 230, NH3: 2, Kebising-an: 70

Dampak Kerusakan Lingkungan

 Kerusakan Atmosfir (Perubahan Iklim)

 Kerusakan lapisan ozon

 Kerusakan/menipisnya sumber daya hutan

 Menipisnya keanekaragaman hayati

 Pencemaran

Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan

 Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 1997 (15.000 Ha) mengakibatkan

kerugian Rp. 3,6 Triliun

 Analisis dampak akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan

(6000 Ha pada Tahun 2002) mengakibatkan kerugian Rp. 408 Milyar



SESI TANYA JAWAB

Syafrul Yunardi (Bappeda Sumsel)

Komentar untuk Bapedalda, kita melihat dampak dari kebakran hutan dan lahan tidak

hanya lingkungan hidup, akan tetapi kebakaran hutan dan lahan berdampak kepada

kemiskinan, hasil penelitian saya pada tahun 2005, setiap 1 ha lahan yang terbakar

mengakibatkan kerugian materi sebesar 46 juta (termasuk perusahaan), ini artinya

kebakaran menyebabkan kerugian materi.

Yohanes (PU Pengairan)

1) Tadi kita bicara tentang gambut, tapi tidak bicara tentang kebakaran di gambut, saya

salut mengikuti paparan PT. SBA tadi dimana komponen CD-nya sudah berjalan, tapi

tidak dibicarakan tentang water management.

2) Dari dulu di daerah kita sudah ada sonor, mengapa baru sekarang dipermasalahkan.

Sonor dipermasalahkan karena ada HTI, padahal sulit bagi HTI mengelola water

management. Water management mengakibatkan lahan gambut semakin kering dan

ini mengakibatkan kebakaran hutan. Menurut saya yang paling penting itu adalah

water management.

JAWABAN, TANGGAPAN DAN KLARIFIKASI

Memen. S

1) Tadi sudah saya jelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan berdampak kepada

masalah sosial, oleh karena itu perlu peran Pemerintah Daerah.

2) Memang kemiskinan dan kebakaran hutan/lahan ada keterkaitannya, karena miskin

sehingga dia membakar. KLH punya keterbatasan untuk mengurus masalah yang

detil, kendalanya adalah aturan dan dana.

3) Hampir setiap tahun kita melakukan pertemuan dengan Negara-negara ASEAN

karena Negara kita Group Fokal Poin. Sekarang ada buku biru tentang pengelolaan

lahan basah.

4) Pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah institusinya jelas, siapa melakukan

apa ?



5) Pada lahan gambut sudah jelas, ada Kepresnya kedalaman kurang dari 3 m boleh

dikelola sedangkan kedalaman lebih dari 3 m tidak boleh

6) Kami mohon maaf Direktur Pengendalian Karhutlah tidak bisa hadir disini karena ada

pertemuan KTT di Bali.

Hadenli Ugihan (Bapedalda)

1) Kalau kita bicara lingkungan hidup, artinya kita bicara manusia, selama ini memang

kita bicara lingkungan hidup secara parsial, sebenarnya harus dilakukan secara

terpadu.

2) Kita bekerja sesuai dengan TUPOKSI, misalnya Manggala Agni bekerja untuk itu.

3.3.3.2. Presentasi GIS dan Sistem Informasi Kebakaran

Materi presentasi dapat dilihat pada lampiran

3.3.3.3. Presentasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Presentasi 1: Land Use Planning, Oleh Eris Achyar (SSFFMP)

Latar Belakang

Hasil Kajian

• Lembaga Nasional dan Internasional

• FFPCP di Sumatera Selatan

• SSFFMP pada desa-desa Prioritas 30 desa ( 3 Kabupaten Prioritas) Tahun 2003

(Kebakaran, lahan gambut, sekitar kawasan hutan, perusahaan)

0



Permasalahan

• Penggunaan dan pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan

• Kondisi sosial ekonomi yang rendah

• Pendidikan dan kesadaran lingkungan yang rendah

• Kapasitas pengendalian kebakaran kurang memadai

• Isu sengketa lahan (tata batas desa-penguasaan lahan)

Strategi dan Pendekatan

Sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat

Proses

• Pengembangan kapasitas untuk instansi pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat

• Peningkatan partisipasi multipihak

• Pengembangan jaringan kerja dan kerjasama

Manajemen Perencanaan Tataguna Lahan Berbasis Masyarakat



ANALISA SITUASI WILAYAH

PERMASALAHAN

• Daerah rawan terbakar dan areal sonor pada musim kemarau

• Tambak udang rakyat sering gagal

• Panen padi dan kelapa sering gagal

• Batas Desa dan batas wilayah antar dusun belum jelas dan belum disepakati

• Banyak lahan tidur di daerah rawa dan rawan terbakar

• Jalan desa dan jembatan banyak yang rusak.

• Sarana bangunan Sekolah Dasar rusak

• Pasar kalangan rusak

• Sulit mendapatkan air bersih pada musim kemarau

• Sulit mengembangkan daerah rawa untuk peningkatan ekonomi

• penentuan jenis tanaman, status kepemilikan lahan dan biaya

Skenario Rencana Tata Guna Lahan Desa

• Pengembangan kawasan budidaya (mata pencaharian/sosial ekonomi)

• Kawasan non budidaya

• Fasilitas pemukiman dan sarana umum

• Pengembangan fisik dan prasarana

Pemetaan Tata Batas Desa dan Pengelolaan Konflik

1. Kenyamanan bagi masyarakat desa dan Pemerintah Desa

2. Memudahkan kontrol bagi Pemerintahan Desa (lintas desa)

3. Pelayanan kepada masyarakat

4. Keberadaan status kawasan hutan, dan perusahaan.

Analisis Tanah dan Kesesuaian lahan

• Justifikasi skenario penatagunaan lahan desa

• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi dan hambatan tingkat kondisi

lahan (fisik –kimia)

• Bahan penyuluhan (data dan informasi untuk perbaikan teknology spesifik lokasi)



Peraturan Desa

• Perdes Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa dan Pengendalian kebakaran

hutan dan lahan

• Antisipasi resiko

• Kenyamanan dan perlindungan

• Sanksi

• Team Penyusun

• Mekanisme konsultasi publik

Pemantauan Dampak Secara Bersama

Perubahan penggunaan dan pengelolaan lahan dan kebakaran hutan dan lahan secara

kualitatif dan kuantitatif (2004-2006)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

• Skenario rencana tata ruang desa bagian dari sistem perencanaan pembangunan desa

• Pedoman bagi masyarakat desa maupun multipihak lainnya untuk bersinergi

membangun desa

• Bahan pertimbangan dan evaluasi pada Musyawarah Pembangunan Desa

(Musbangdes) Tahunan.

• Menjamin keberlanjutan perencanaan

Presentasi 2: Awarenes Campaign, Oleh Moh. Saleh (SSFFMP)

Pengembangan kapasitas

 Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas SSFFMP sampai Juni 2007 berjumlah 373

pelatihan.

 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas SSFFMP sampai

Juni 2007 berjumlah 14111



Metoda dan pengembangan kapasitas:

 Pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran

 Pengembangan kapasitas umum melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh

komponen-komponen (CD, Gender, LUP, FIS/GIS, NGO, Fire Management dan

Awareness).

 Lokakarya perencanaan proyek

 Studi banding ke berbagai wilayah di dalam dan luar negeri.

 Pengembangan kapasitas lainnya seperti melalui seminar, diskusi, lokakarya, dan

lain-lain.

Proporsi kegiatan dalam pengembangan kapasitas

Pelatihan

Pencegahan dan

Penanggulangan

Kebakaran; 134;

36%

Pengembangan

Kapasitas Umum;

115; 31%

Lokakarya

Perencanaan

Proyek; 17; 5%

Studi Banding; 16;

4%

Pengembangan

Kapasitas lainnya;

91; 24%

Pendidikan Lingkungan

• Pendidikan lingkungan melalui pendidikan formal di tingkat sekolah dasar,

melanjutkan distribusi dan implementasi buku pendidikan lingkungan “Desa Ilalang”

yang telah dibuat oleh FFPCP.

• Melibatkan dan memperkuat stakeholder dalam penerapan pendidikan lingkungan

• Melakukan promosi dan event yang melibatkan banyak anak-anak dalam kegiatan

pendidikan lingkungan

Buku “Desa Ilalang

Buku “Desa Ilalang” adalah buku pendidikan lingkungan pencegahan kebakaran hutan

dan lahan untuk kelas V SD, didistribusi langsung ke sekolah dan melalui lokakarya



• Pelatihan guru untuk penerapan buku “Desa Ilalang”

• Pendampingan pelaksanaan penerapan pendidikan lingkungan di Sekolah Dasar.

• Penguatan dan peranserta Forum Komunikasi Pendidikan Lingkungan –Sumatera

Selatan (FKPLH-SS)

• Menyelenggarakan event-event pendidikan lingkungan

Kampanye dan Penyuluhan

• Untuk menjangkau kelompok sasaran hingga ke daerah-daerah, melakukan kampanye

dengan menggunakan berbagai media dan penyuluhan langsung yang melibatkan

berbagai pihak.

• Untuk menjangkau kelompok yang lebih luas kampanye dilakukan dengan

menggunakan media massa (cetak dan elektronik

Kesimpulan

• Akar masalah kebakaran hutan dan lahan adalah kondisi sosial ekonomi yang rendah,

pendidikan dan kesadaran yang sangat rendah, tindakan penggunaan dan pengelolaan

lahan yang tidak lestari, serta keterbatasan sumberdaya dalam pengendalian

kebakaran

• Pentingnya upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang

berbasis masyarakat (Community Base Fire Management), dengan menempatkan

masyarakat sebagai pemeran utama

• SSFFMP sudah memberikan contoh lapangan dalam pencegahan dan pengendalian

kebakaran hutan dan lahan secara terpadu berbasis masyarakat pada 13 desa prioritas

Rekomendasi

• Perlunya dukungan multipihak dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan dengan

menekankan pencegahan dan pemadaman secara dini.

• Perlunya dukungan multipihak dalam penguatan masyarakat dan kelembagaan desa

dalam mencegah kebakaran, khususnya dalam perencanaan tata ruang,

pengembangan masyarakat, serta pendidikan dan penyadartahuan.



Presentasi 3: Community Development, Oleh Djoko Setijono (SSFFMP)

Pengembangan masyarakat

• Penguatan kelembagaan kelompok tani

• Pembuatan contoh lapangan peningkatan pendapatan masyarakat

• Pengenalan dan pengembangan teknologi budidaya spesifik lokasi (pertanian,

perikanan, peternakan dan industri rumah tangga)
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DESA UPANG

DESA MUARA TELANG
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DESA RIDING

DESA SIMPANG TIGA

Progress of Fund Raising of "Cahaya Tani" Farmer Group at
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SESI TANYA JAWAB

Dedi Permana (WBH)

1) Untuk Pak Paul, gambaran sekenrio seperti apa yang mau dilakukan berkaitan dengan

pengelolaan gambut ?

2) Untuk pak DJoko, apa link kegiatan CD SSFFMP yang telah dilakukan dalam

konteks pengurangan kebakaran hutan dan lahan ?

Yohenes (PU Pengairan)

Untuk pak saleh, pada bagian kesimpulan bapak mengatakan bahwa akar masalah

kebakaran hutan dan lahan adalah maslah social ekonomi, artinya menyalahkan

masyarakat, saya pikir masalahnya bukan disitu akan tetapi berkaitan dengan water

management.



JAWABAN, TANGGAPAN DAN KLARIFIKASI

Paul Kiman

1) SSFFMP tidak membuat model yang detail, kita mulai dengan pengetahuan awal, kita

membangun awareness, apa itu gambut ? apa gunanya gambut ? apa itu kubah

gambut ?

2) Diberbagai forum kita sering membicarakan tentang gambut tapi bagaimana

keseriusan berbagai instansi terkait ?

3) Di OKI banyak gambut masuk dalam areal konsesi perusahaan.

Solichin

1) Di Muba masih banyak hutan gambut, artinya pengembangan HTI jangan disitu, jadi

kalau mau mencegah kebakaran hutan dibiarkan saja gambut seperti itu.

2) Kita mengembangkan pendekatan data-data tapi tidak dengan resolusi detail,

SSFFMP tidak berhak untuk membuat data itu karena bukan instansi yang

berwenang, jadi data yang kita buat melalui pendekatan remote sensing.

DJoko Setijono

1) Dapak dari berbagai kegiatan CD yang dilakukan SSFFMP ada outputnya, ada

dampak langsung dan ada yang tidak langsung.

2) Output kita adalah 13 komponen kegaitan CD di desa-desa prioritas, di Muara Telang

telah berhasil melakukan intensifikasi pertanian khususnya padi (panen perdana

mengalami kenaikan hingga dua kali lipat), begitu juga di Desa Simpang Tiga. di

Desa Riding lahan sonor dikonversi menjadi lahan hijauan ternak.

M. Saleh

Akar masalah dari kebakaran hutan dan lahan adalah degradasi sumberdaya alam, dengan

degradasi ini mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.



3.3.3.4. Presentasi Pengendalian/Pemadaman “Sistem Operasional Kebakaran
Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan”, Oleh Mark Nicolas (Fire
Management Specialist)

1. Warisan dari Proyek Uni Eropa (SSFFMP)

- TECHNOFIRE, suatu asosiasi perusahaan peralatan pemadam kebakaran di

Sumatera Selatan

- Pelatihan perawatan pompa mesin bagi Manggala Agni se-Sumatera Selatan

- Produksi peralatan pemadam kebakaran di Palembang

- Gudang peralatan percontohan

- 4767 peralatan tangan dan 3345 set pakaian didistribusikan

- 7 perahu patroli

- 6 unit Slip-on tank bagi Dinas Kehutanan dan Manggala Agni

- Radio base station dan 22 Posko

- Peralatan untuk 202 regu di desa terlatih

- Kerjasama dengan Perusahaan (PT. Golden Blossom)

- Kerjasama dengan PT SBA Wood sejak tahun 2003

- Koordinasi dan sistem komando untuk swasta

- Sistem evaluasi dan rekomendasi untuk swasta

- Sejak 1997, materipelatihan telah diperbaiki setiap tahun

- Pelatihan dengan stakeholder terkait

- Pelatihan tingkat dasar dan manager dan pelatihan penyegaran

- Pelatihan kebakaran dan P3K

- 1743 peserta dilatih di sumsel pada tahun 2007

- 50 instruktur pengendalian kebakaran dari pemerintah, swasta dan LSM

- Koordinasi dan sistem komando

- 202 regu kebakaran desa terlatih (RKDT)

2. Pelajaran, usulan dan rekomendasi

- pemadaman dari udara kurang berhasil

- Pemerintah provinsi dan kabupaten menyiapkan anggaran

- Konsumsi dan logistik sangat penting di daerah operasi



- regu kebakaran desa terlatih perlu di beri status resmi

- Kerjasama dengan kepolisian Sumsel

- Kepolisian dan tentara memegang peranan penting

- Keberhasilan pemadaman tergantung komando

- Saat 24 jam posko harus siaga

- Prosedur standar di posko provinsi

3. Koordinasi dan sistem komando (Protap)

Prosedur tetap pengendalian kebakaran hutan

3.3.3.5. Quo Vadis Penegakan Hukum Kasus Pembakaran Hutan dan Lahan, Oleh
DR. Bambang Hero (Pakar Kebakaran Hutan IPB)

UU No.41/1999 tentang Kehutanan:

Pasal 50 ayat 3 (d): Setiap orang dilarang membakar

* Penjelasan Pasal 50 ayat 3 (d):

“ Pembakaran hutan terbatas diperkenankan untuk tujuan khusus atau kondisi yang

tidak dapat dielakkan”, antara lain:

> Pengendalian kebakaran hutan

> Pembasmian hama dan penyakit

> Pembinaan habitat tumbuhan dan satwa

> Pelaksanaan pembakaran secara terbatas harus mendapat izin pejabat yang

berwenang

UU No.18/2004: Perkebunan

Pasal 26 (UU.18/2004)

“Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan

cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi

lingkungan hidup”



UU No.23/1997: Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 41 (1):

“Barangsaiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang

mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana….

Pasal 42(1)”

“Barangsiapa karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara…. “

Penjelasan Pasal 17 PPRI No.4/2001:

“Penanggulangan kebakaran lahan tidak berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional

yang membuka lahan untuk ladang dan kebunnya, kecuali kebakaran lahan tersebut

terjadi sampai diluar areal ladang dan kebunnya.Pembakaran tersebut dilakukan dengan

sengaja dalam rangka menyiapkan ladang dan kebun”

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Untuk Apa ?

 Menekan laju pencemaran dan perusakan lingkungan

 Menekan pengeluaran biaya yang tidak seharusnya

 Menjamin lestarinya proses produksi

 Mencegah ancaman boikot produksi (CPO), Pulp and paper. Minimalisasi upaya

represif dalam rangka penegakan hukum

 Terjaminnya masa depan perusahaan dan karyawan

 Turut meningkatkan kewibawaan pemerintah

Hasil penelitian

>> Hasil penelitian Prof.Susan Page, Kebakaran hutan dan lahan Indonesia 1997/1998

telah menghasilkan sekitar 0,8-2,7 GT CO2

>> Menurut hasil penelitian Wetland Internasional Indonesia menduduki peringkat ke

tiga dunia dalam produksi Gas Rumah Kaca:

USA : 6,005 Milyar Ton CO2

China : 5,017 Milyar Ton CO2

Indonesia : 3,014 Milyar Ton CO2 (sebagian besar dari kebakaran gambut)



Hasil pengamatan dan pengalaman dalam penegakan hukum kasus pembakaran hutan dan

lahan menunjukkan bahwa:

1. Tidak semua penegak hukum sepakat untuk melakukan penegakan hukum kasus

pembakaran hutan dan lahan (contoh: law dialog di Sumsel, 17 juli 2007)

2. Perusakan lingkungan hidup baik sengaja maupun tidak, masih belum dianggap telah

meresahkan/merugikan masyarakat sehingga belum perlu untuk ditanggapi secara

serius.

3. Tidak sedikit penegak hukum beranggapan bahwa peristiwa pembakaran hutan dan

lahan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran asap lintas batas negara dan

perusakan lingkungan hidup merupakan hal yang biasa.

4. Jatuhnya korban manusia dan penderitaan bagi yang terkena dampak akibat asap baik

langsung maupun tidak langsung dianggap merupakan bentuk pengorbanan yang

harus dihargai.

5. Tidak sedkit penegak hukum berpendapat bahwa tidak mengenakan hukuman pada

masyarakat yang jelas-jelas telah melakukan tindak pidana perusakan lingkungan

hidup melalui pembakaran hutan dan lahan dianggap merupakan keputusan yang

bijaksana.

6. Membebaskan pelaku tindak pidana perusakan lingkungan hidup dianggap bukan

merupakan bentuk kesalahan yang perlu dikoreksi.

SESI TANYA JAWAB

PERTANYAAN DAN KOMENTAR

Eris Achyar

Banyak lahan terlantar, kalau dipulihkan apakah asap akan datang atau tanpa bakae asap

akan berkurang, mohon dijelaskan ?.

Zulfikar

Adakah kompensasi untuk yang kecelakaan ?.



Suardi

1. Bagaimana dengan kawasan konservasi, apa ada kegiatan pelatihan sebelumnya ?.

2. berapa kerugian ekonomi dalam 1 hektar akibat kebakaran, karena dalam peradilan

Jaksa sering bertanya ?.

KOMENTAR

Bambang Hero

Untuk Pak Suardi, MKLH telah menaksir bahwa 10 cm saja kebakaran di gambut

mengakibatkan kerugian 250-300 jt dan butuh recovery selama 500 tahun untuk

memulihkannya.

Untuk Pak Zul

Gambut itu unik. Dari Kepres 32 dan beberapa UU, maka sebaiknya gambut itu dibiarkan

agar tidak diganggu tanpa campur tangan manusia. Kecuali kalau ada prediksi matang

pemerintah mungkin bias mengizinkan.

Untuk Pak Eris

Fokusnya kepada pelaku dan perusahaan. Menurut UU itu bisa kena. Bagaimana dengan

pemerintah. Bisa juga dikenakan dengan sanksi terten

PRESENTASI 6 : CROSS CUTTING ISSUES

3.3.3.6. Presentasi Cross Cutting Issues Gender, NGO

Presentasi 1: Integrasi Aspek Gender Dalam CBFiM 2004 – 2007, Oleh Yandriani
Gender Specialist SSFFMP

Integrasi Aspek Gender sebagai cross cutting issues pada semua komponen proyek di

Lapangan :

- WID, GAD, GM

- Top - Down

- Button-Up
- How



Tiga Pendekatan yang digunakan di Lapangan

- Women dalam Pembangunan (WID)

- Gender dan Pembangunan (GAD)

- GENDER MAINSTREAMING (PUG)

SSFFMP Gender Policy

1. Semua intervensi proyek mengintegrasian peran gender untuk meningkatkan

partisipasi aktif perempuan dan pemberdayaannya.

2. Pembedaan gender dan indikator dijelaskan dan dimonitor secara teratur.

3. Perubahan dan pengaruh dari intervensi proyek yang sensitif gender dinilai dan

disimpulkan untuk perbaikan ke depan. Manfaat dari pembelajaran

didokumentasikan.

4. SSFFMP dan stakeholder mengetahui pentingnya melibatkan perempuan dan laki-laki

secara aktif dalam pengelolaan kebakaran dan sumberdaya alam berkelanjutan yang

berbassis masyarakat.

Hasil-Hasil Utama

 SSFFMP Gender Policy & Indikator Pembedaan Gender mulai pada AWP-2005

 Tim Fasilitator Gender (4 pr + 2 lk)

 Gender Research Team

 Motivator Gender Desa (11 pr + 12 lk)

 Fasilitator Ekonomi Rumah Tangga (ERT) di 3 Kabupaten Prioritas

 Fasilitator untuk Fire Crew (2 pr)

 4 Kelompok Perempuan produktif untuk IGAs

 Terjalin Kerjasama Kegiatan dengan BPP, Instansi/Dinas terkait & PKK di Lapangan

 Keterlibatan Perempuan pada 3 Komponent Proyek (data kuantitatif dari daftar

hadir): CD 24%, LUP : 20%, dan Gender : 57%.



Presentasi 2: Peran Serta LSM Lokal Dalam Pengendalian Karhutlah dan
Pelestarian SDA Secara Berkelanjutan,
Oleh : Rusdi Z.Ramon, NGO Specialist (SSFFMP)

Latar Belakang

• Dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dihimpun semua potensi yang

ada dengan melibatkan pihak terkait, termasuk masyarakat lokal dan LSM.

• LSM mempunyai hubungan emosional dan kedekatan hati dengan masyarakat lokal,

terutama di daerah binaannya

• LSM berperan dalam pemberdayaan masyarakat, berfungsi sebagai motivator dan

pendamping masyarakat lokal

• LSM Lokal kabupaten belum terkoordinasi dalam suatu wadah bersama dan

mengalami berbagai keterbatasan.

• LSM Lokal mengalami kesulitan dalam meningkatkan capacity development,

perluasan jaringan dan kesulitan financial.

NGO SEKARANG
Visi, Misi (Mau Kemana)
Kondisi (Bagaimana)
Pengalaman (Apa)
Kegiatan (Apa saja)
Permasalahan (Apa)

PERMASALAHAN
Sumber Daya Manusia
Organisasi, Lembaga
Jaringan Kerja
Kemampuan Financial

NGO MASA DEPAN
Meningkatnya Pembinaan,
Pendampingan Masyarakat
dalam Pengelolaan SDA dan
Pengendalian Karhutlah

•Profesional
•Mandiri
•Proaktif
•Moralist

•Bantuan Pihak Luar
•Lembaga Donor

Dana
Sendiri

MITRA KERJASAMA
•SSFFMP

•Antar NGO
•Lembaga Donor

•Pemerintah Daerah
•Perusahaan Swasta

PROGRAM KERJA
•Kemandirian NGO Lokal

• Pendampingan Masyarakat

Expectation

Planning

Operational

Principles
Assessment

Existing Situation



PRINSIP
UTAMA

Profesional
Mandiri
Proaktif
Moralist

• Monitoring Dampak Karhutlah, Asap
• Kampanye Pengelolaan Karhutlah
• Pelatihan Fire Management,Fire Crew
• Fasilitasi Radio Komunitas dan FIS
• Pendampingan P3LD dan Perdes
• Fasilitasi Pendidikan Lingkungan
• Pendampingan Kelompok Usaha
• Fasilitasi Pengembangan ERT
• Fasilitasi dan Analisa Gender
• Survey Sosek Rumah Tangga

Peningkatan
Capacity

Development

Konsorsium NGO
Sebagai Wadah

LSM Lokal

Pelatihan
Semiloka

Studi Banding
Survey Lapangan

Pemda
Sektor Swasta
LSM Nasional

Lembaga Donor

Perluasan
Networking
LSM Lokal

PERAN
FUNGSI

Pendamping
Fasilitator
Motivator
Trainer

FASILITASI SSFFMP

PERANSERTA LSM LOKAL

Hasil-Hasil Utama

• Terbentuknya Konsorsium NGO sebagai Wadah LSM Lokal

• Meningkatnya Capacity Development Anggota Konsorsium NGO

• Meningkatnya Profesional dan Kemandirian Anggota Konsorsium NGO

• Perluasan Jaringan Kerja (Networking) LSM Lokal

• Kerjasama LSM Lokal dengan Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta

• Peranserta LSM Lokal dalam Pengendalian Karhutlah dan Pengelolaan Sumber Daya

Alam secara Berkelanjutan



PENCAPAIAN

Konsorsium NGO
Sebagai Wadah

LSM Lokal

Pelatih ERT
Fasilitator Gender
Tim Riset Gender

Tim Kampanye
Pengendalian

Karhutlah

Asisten Pelatih
Fire Management,

Asisten FIS dan GIS

Tim Monitoring
Dampak Asap

Tim Asisten
Monitoring

Dampak

Asisten LUP,
FIS, CD, NGO,

Campaign, Gender

Tim Pendamping
Kelompok Usaha

Ekonomi

Fasilitator P3LD
dan Penyusunan
Peraturan Desa LSM Lokal Sebagai

Anggota Pokja
dan Dewan MSF

Kabupaten Prioritas

Fasilitator
Pendidikan

Lingkungan Hidup
LSM Lokal Sebagai

Anggota Jaringan
LSM Simpul Sumatra

PENINGKATAN
CAPACITY

DEVELOPMENT
LSM LOKAL

Kerjasama LSM Lokal,
dgn Sektor Swasta
Pemda Kabupaten
(Corporate Social

Resposibility)

Kerjasama LSM Lokal,
Pemda Kabupaten,

Pemda Propinsi
dan Nasional

Networking LSM Lokal
dgn LSM International

(WBH, KPBSOS,
LPHPEM)

Networking LSM Lokal
dgn Masyarakat Peduli

Bencana Indonesia
(MPBI) dan IIDP

PERLUASAN
NETWORKING

JARINGAN
LSM LOKAL

Tim Survey Sosek,
Rumah Tangga

FASILITASI SSFFMP

Kegiatan yang sedang dan akan dilakukan

• Pemberdayaan, pembinaan dan pendampingan kelompok usaha masyarakat di desa

prioritas (lanjutan)

• Integrasi komponen pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan kelembagaan

desa dalam rangka sustainable forest fire management (dalam proses).

• Fasilitasi untuk implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di kabupaten

oki (persiapan).

• Rencana pengelolaan kebakaran hutan pada lahan gambut kabupaten OKI dan MUBA

(proposal).

• Program rehabilitasi pesisir pantai timur sumatera selatan untuk penanaman

mangrove (Climate Change)

SESI TANYA JAWAB

Pertanyaan

Maman Suparman

Banyak proyek EU di Sumsel, ini suatu momentum untuk lepas landas sehingga tidak

tergantung dengan orang lain. Jadi siapa nanti yang akan menindaklanjuti ?



Komentar

Ibu Yani

Telah terjalin hubungan dengan instansi terkait, ibu PKK dan juga sudah ada TOT. Jadi

nanti dinas instait yang akan menindak lanjuti mulai dari perencanaan sampai pada

pelaksanaannya dilapangan

Masrun

Tadi telah disampaikan bahwa SNRMC telah banyak memiliki pengalaman. SSFFMP

adalah unit dari kegiatan kami, diluar itu kami juga ada focus kegiatan lain Contohnya

saat ini ekoturisme dengan Taman Nasional Sembilang dan Dinas Pariwisata dan

kegiatan seminar Corporate Social Responsibility (CSR) dengan PT SBA.

Komentar

Merie (Dihutbun Banyuasin)

Di kabupaten Banyuasian kami sudah bermitra dengan ibu Yani, mohon kiranya kegiatan

seperti ini dilanjutkan di daerah lain tidak hanya di Muara Medak dan Mangsang. Ini

sama sekali belum dilakukan, jadi kedepan mohon ke daerah lain di Banyuasin.

3.3.3.7. Kunjungan Ke Info Market

Tujuan dilaksanakan info market pada lokakarya ini adalah: (1) Sebagai media promosi

bagi komponen proyek untuk memperkenalkan product yang telah dihasilkan dalam

rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kabupaten dan desa prioritas,

(2) Sebagai media penyampaian informasi bagi komponen proyek tentang pengalaman,

pengetahuan dan keterampilan dalam pengendalian Karhutlah secara lebih terinci kepada

peserta lokakarya yang mengunjungi info market



Info market diikuti oleh 7 (tujuh) komponen proyek (7 stand) ditambah 1 stand dari

PT. RAAP. 90% lebih peserta lokakarya telah mengunjungi info market dan lebih dari

60% peserta lokakarya telah mengunjungi stand NGO sensitif Gender, (♂=60%, 

♀=40%).

3.3.3.8. Presentasi Hasil Monitoring Dampak (SSFFMP Impact Monitoring)
Moderator : Rusdi Ramon

Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pagi ini kita akan presentasi hasil impact monitoring

SSFFM yang akan disampaikan oleh Mr.Axel dan Mrs.Eva. Presentasi ini sebenarnya

sudah harus kita lakukan kemaren sore, tetapi karena keterbatasan waktu, baru hanya bisa

kita lakukan pagi ini. Kita punya waktu hanya satu jam untuk presentasi dan klarifikasi.

Untuk itu kepada Mr.Axel dipersilakan.



Materi presentasi hasil monitoring dampak secara lengkap dapat dilihat pada lampiran

Sesi Tanya Jawab

Safrul

Kata kesetaraan untuk gender kurang pas, jadi menurut saya yang pas adalah

keserasian gender. Itu kondisi yang tidak bisa dipungkiri, misalnya dalam suami istri

kadang ada yang dibawah dan ada yang diatas.

Menurut catatan saya, kegiatan SSFFMP membuat intervensi gender terlalu jauh. Jadi

menurut saya biarkan tumbuh alamiah. Kalau dia mampu biarkan tumbuh, misal di

Bappeda. Kalau memang tidak ada jangan dipaksakan.

Mengenai indikator 20% atau dan lain-lain, bagaimana dengan divisi Pak Nicolas dalam

pemadaman kebakaran. Bagaimana kalau ada yang hamil ?. Apa masih ikut...?.

Untuk Pak Axel, bagaimana metodenya pak ?. Kalau ada input pasti ada output, benefit

dan impact seperti itu. Misal Land Use Planning, ada peran gender masuk disana,

outcome yang masuk ada pesan gender. Ukuran apa yang digunakan untuk

membedakan peran antara Land Use Planning dan gender. Jadi peran siapa

sebenarnya ?.

Arif

Terima kasih sebelumnya Pak. Ini hanya info. Melihat banyaknya peran wanita, jadi

menurut pengalaman saya dalam partisipatif gender, ini keterlibatan yang baik sehingga

idenya perlu diakomodir. Lalu impactrnya seberapa jauh peranannya dalam tata ruang

desa ?. Jadi bagaimana mengakomodir legalitasnya karena pertanian desa itu sangat

rapuh. Kalau di kabupaten membuat perencanaan lain jadi tata ruang desa pasti kalah

atau berubah.

Ramon (Moderator)

Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi berdasarkan pertanyaan:

1. Istilah keselarasan dan kesetaraan Gender

2. Metoda pelaksanaan impact monitoring (pengumpulan data)

3. Seberapa jauh hasil-hasil yang dicapai dapat diterapkan

4. Penyusunan tata ruang dan hubungannya dengan aspek gender



Klarifikasi

Eva

Intinya adalah ketika kita bicara Fire Management betul bukan perempuan. Ini iniasi

awal jadi kita lakukan di 3 komponen (land use planning, Comdev dan .....).Tiga

komponen ini saling bekerjasama. Ketiga kegiatan ini dipilih karena akitifitasnya

langsung ke community (desa). Satu hal yang kita lebih coba bekerja di gender adalah

memberdayakan pempuan dalam peranan tingkat desa. Bagaimana mereka terlibat,

memberi opini di tingkat desa, ketika ada intervensi proyek yang diintegrasikan dengan

proyek, misalnya CD dan LUP. Jika berhasil maka kita telah mendekati 100% peran

pengelolaan kebakaran berbasis gender.

Axel

Pertanyaan Pak Safrul agak sulit dijawab secara keseluruhan. Kalau perlu pertanyaan

ini dibahas dalam sebuah workshop lagi. Pertama, kita lakukan bersama dalam focus

group discussion. Selanjutnya mengumpulkan sumber informasi eksternal, kita pandang

data itu syah dari segi statistik. Lalu data tersebut kita compare dengan data yang kita

punya dan kita kaitkan dengan kontek millennium goal, apakah sesuai, baik di level

nasional dan internasional. Selanjutnya dipartisipatifkan secara bersama pada suatu

kesempatan dalam impact monitoring.

Ramon (Moderator)

Klarifikasi yang lebih detail bisa dilakukan sesudah ini, bila perlu diadakan llokakarya

kecil untuk menjawab pertanyaan Pak Safrul. Tetapi, sebelum sesi selanjutnya perlu

klarifikasi dulu pertanyaan Pak Arif tentang keterlibatan gender dalam LUP di desa.

Ade

Seperti presentasi tadi, kita mengukur gender dengan kuantitas dan qualitas. Memang

komponen Land Use Planning sudah berusaha memasukkan perempuan secara

komprehensif. Memang ada kendala wanita tidak bisa maksimal karena ada beberapa

hal, misal patriarki. Tentang tata batas, merupakan kegiatan fisik dilapangan, jadi sulit

melibatkan perempuan secara aktif, beberapa data ada partisipasi perempuan. Studi

kasus di Muara Medak tidak ada wanita yang ikut berpartisipasi dalam penentuan tata

batas desa. Jadi kami melihat aspek gender dalam Land Use Planning tidak hanya

berdasarkan kuantitas tetapi juga kualitas.



Arif

Sejauh mana Land Use Planning telah diakomodasi pada tingkat kecamatan, kabupaten

Ade

Sudah ada dari kabupaten yang sudah disyahkan misal PERDES di Talang Lubuk. Tata

Ruang di Ujung Tanjung. Beberapa implementasi lain bisa di diskusikan dengan Pak

Eris Achyar

Ifna (Bappeda OKI)

Pertama, Impact Monitoring jika dilihat hasilnya dengan 20%, 30% wanita....?. Ini

menunjukkan kesetaraan gender berhasil karena target 20%, tapi saya beri saran

mengapa kegiatan Impact Monitoring ini tidak dilaksanakan di MSF. Jadi kalau ada

Impact Monitoring di MSF kita bisa melihat para MSF mendukung kegiatan kesetaraan

gender. Jadi kalau MSF tidak diketahui mendukung atau tidak, bagaimana indikator

keberhasilannya. Jadi baiknya didukung oleh MSF.

Kedua, mengenai Perdes dan Land Use Planning di OKI, penyusunannya sudah baik.

Perdes sudah ditindaklanjuti secara baik. Perdes diusahakan disetujui Bupati, penataan

Land Use Planning di masayarakat bermanfaat bagi masyarakat. Ketika disusun sudah

dilihat dengan RTRW Kecamatan dan Kabupaten.

Wardah

Suatu hal yang ditangkap adalah impact monitoring mendapat sambutan yag baik dari

ibu Ifna, impact monitoring untuk MSF kalau bisa kita lakukan, mengapa tidak ?. Jadi

kalau bisa diaplikasikan mari kita lakukan bersama-sama.

Ramon (Moderator)

Baiklah, bapak-bapak dan ibuk-ibu, kita telah selesai melakukan presentasi monitoring

dampak SSFFMP. Kami menyadari masih banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan,

tetapi karena keterbatasan waktu, tidak semuanya yang bisa kita diskusikan disini. Kita

masih punya waktu untuk mendiskusikannya secara detail pada kelompok kerja. Untuk

itu terima kasih banyak atas partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu dan aplus untuk semua

nara sumber. Terima kasih



3.4. Pembagian Kelompok Kerja

KEUANGAN DAN
ANGGARAN

KOORDINASI DAN
SISTEM KOMANDO

HUKUM DAN ASPEK
LEGAL

KEBIJAKAN DAN
STRATEGI

DUKUNGAN NASIONAL DAN
INTERNASIONAL

1. Rio

2. Sofuan Isa

3. Zainal Bahri

4. Marudut Panjaitan

5. Afan

6. Samsul

7. Candaria

8. udiyaka

9. Andi Nasir

10. Ifna

1. Asril

2. Sumatro

3. Sri Astuti

4. Memen

5. A. Saiful

6. Khoiriah

7. Bastian Gumay

8. Widodo

9. Nurjanah

10. A. Gani

11. Zaini

12. Dewi ZH

13. Khairul

14. Harun Afriadi

15. Junaidi

1. Suardi

2. Safarudin

3. Husmari Effendi

4. Ade

5. Laila

6. Takdir

7. Ledis Heru

8. Sambusir

9. Junaidi SP

10. Maryana

11. Adi Nopriansyah

1. Eva Lidia

2. Yuwono Aries

3. Herman Prayitno

4. Wardah

5. Any Z

6. Orbita

7. Anna

8. Naila Rohma

9. Nurnajati

10. Asnawi

11. Gunawan

12. Suwi Nungcik

13. Samuji

14. Yandriani

15. Dendi

16. Heri

17. Tri Yulisman

1. Merie Yulita

2. Irfan

3. Sumiyati

4. Bintoro

5. Sundari

6. Elva

7. M. Afui

8. Arinta

9. Mundi

10. Meri Aryanti

11. Diana F

12. Bambang

13. Uwe

14. Dedi Permana

15. Nursanti



IV. HASIL-HASIL KERJA KELOMPOK

1. KEUANGAN DAN ANGGARAN

1.1. Anggaran Pemerintah

Tantangan Strategi Tindakan Prioritas

Sistem dan prosedur
anggaran pemerintah

Penyediaan dana dan alokasi anggaran
pengendalian karhutlah secara berkelanjutan
(Multi Years)

Mengusulkan APBD-P Propinsi dan
Kabupaten untuk pengendalian
karhutlah

Ketersediaan dana dan
anggaran pemerintah

Memperbesar persentase anggaran untuk
PENCEGAHAN pada Dinas, Instansi terkait

Mengusulkan Crash Program kepada
pemerintah pusat (dana bencana)

Menyediakan anggaran khusus pengendalian
KARHUTLAH pada dinas, instansi Propinsi dan
Kabupaten melalui dana APBD I dan APBD II

Menyusun rencana kerja
pengendalian KARHUTLAH terpadu
supaya tidak tumpang tindih

Mengalokasikan dana untuk pasca kebakaran
hutan dan lahan pada dinas, instansi terkait
(rehabilitasi)

Mengajukan proposal pendanaan
karhutlah kepada Departemen
Kehutanan/LPND Pusat

Usulan dana pengendalian karhutlah kepada
Panggar Legislatif dilengkapi dengan data yang
akurat dan penjelasan tertulis

Membuat master plan pencegahan,
pemadaman, dan pasca karhutlah
dan audit MP yang sudah ada

Alokasi dana untuk pengendalian kebakaran
hutan dan lahan pada tingkat desa

Sosialisasi master plan kepada
Panggar Legislatif dan pihak terkait



1.2. Anggaran Corporasi Perusahaan

Tantangan Strategi Tindakan Prioritas

Peran serta pihak swasta
dalam Pengendalian
KARHUTLAH

Mengalokasikan anggaran Corporate Social
Responsibility (CSR) perusahaan untuk
pengendalian karhutlah tingkat desa

Penyajuan proposal pengendalian
KARHUTLAH oleh desa kepada
perusahaan untuk

Perusahaan ikut serta meningkatkan kapasitas
masyarakat dan petugas serta menydiakan
peralatan karhutlah yang dibutuhkan

Program terpadu pengendalian
KARHUTLAH (perusahaan dan desa)

Melibatkan perusahaan swasta dalam
organisasi PUSDALKARHUTLAH

Mendorong perusahaan untuk mengalokasikan
dana dan reward kepada desa-desa yang
menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar



2. KOORDINASI DAN SISTEM KOMANDO

Tantangan Strategi Tindakan Prioritas

Sistem Komando (Protap)
termasuk pelaksana lapangan

Memperjelas sistem komando dalam
pengendalian karhutlah

Sosialisi, simulasi, PROTAP, perbaikan
sistem bantuan dan mobilisasi

Leading sector yang
bertanggung jawab di
Kabupaten

Menetapkan Leading Sector pengendalian
karhutlah tingkat kabupaten dengan SK
Bupati

Penetapan Leading Sector
pengendalian oleh pemda kabupaten

Pembinaan yang
berkelanjutan terhadap regu
kebakaran desa terlatih

Pembinaan masing-masing sektor secara
berkelanjutan (Perusahaan) disertai anggaran

Menyusun, melaksanakan sistem
pembinaan (SDM, anggaran, metode,
jadwal dan perbaikan peralatan)

Payung hukum untuk RKDT
(Regu Kebakaran Desa
Terlatih) termasuk insentif
(asuransi dan kesehatan)

Penerbitan SK Bupati tentang Regu
Kebakaran Desa Terlatih

Dinas Kehutanan menyiapkan Surat
Keputusan Bupati tentang RKDT

Komitmen para pihak terkait
dalam pengendalian karhutlah

Penetapan Reward dan Punishment bagi
pihak terkait oleh Kepala Daerah

Menetapkan kriteria dan indikator
reward dan punishment

Jumlah RKDT (Regu
Kebakaran Desa Terlatih)
terbatas disetiap desa

Pembentukan Regu Kebakaran Desa Terlatih
(RKDT) bagi desa yang baru

Pelatihan RKDT desa yang baru,
termasuk penyediaan peralatan



3. HUKUM DAN ASPEK LEGAL

Tantangan Strategi Tindakan Prioritas

Menuntaskan Perda
kebakaran

 Mendifinisikan tata cara pembakaran secara
tradisional

 Mendifinisikan tentang kriteria masyarakat
adat/tradisonal

 Menyusun kriteria larangan dan kebolehan
membakar

 Mengakomodasi pelestarian lahan gambut

 Melaksanakan konsultasi publik
 Melaksanakan sosialisasi Raperda
 Menyusun rambu-rambu dan peta

daerah rawan kebakaran

Penegakan Hukum  Optimalisasi peran dan fungsi aparat
penegakan hukum sesuai dengan aturan
khusus yang berlaku

 Penguatan kewenangan aparat penegak
hukum

 Sosialisasi peraturan perundangan kepada
para pihak terkait

 Peningkatan Kapasitas aparat penegak
hukum

 Menindaklanjuti laporan masyarakat
 Penyedian anggaran untuk

penegakan hukum
 Pengumpulan bahan, informasi, dll.
 Pelatihan, lokakarya, seminar dll.
 Penerapan sanksi berat dan tegas

sesuai aturan yang berlaku
 Menghadirkan saksi ahli
 Melaksanakan koordinasi aparat

terkait

Pemanfaatan data dan
informasi untuk penegakan
hukum

 Melatih aparatur pemda di daerah rawan
kebakaran untuk melakukan deteksi dini

 Pengumpulan data dan distribusi informasi
tentang kasus pelanggaran hukum

 Dokumentasi, distribusi data dan
informasi tentang pelanggaran
hukum kepada aparat terkait

 Penyedian dana untuk
pengumpulan data dan informasi



4. KEBIJAKAN DAN STRATEGY

Tantangan Strategi Tindakan Prioritas

Komitmen stakeholders dan
pihak terkait untuk melanjutkan
kegiatan CBFiM sensitif
gender

Penguatan kerjasama stakeholders terkait
dalam kegiatan CBFiM sensitif gender

Membuat protap (SOP) secara
berjenjang dari tingkat Propinsi,
Kabupaten, Kecamatan dan Desa

Menetapkan keberhasilan pimpinan
dinas/instansi Pemda dan Pusat dalam
pengendalian karhutlah dijadikan
salah satu penilaian kinerja yang
bersangkutan

Menyediakan insentif bagi masyarakat yang
membuka lahan tanpa bakar

Membantu masyarakat dengan
peralatan untuk pembukaan lahan
tanpa bakar

Menyusun pedoman dan
melaksanakan sosialisasi teknologi
pembukaan lahan tanpa bakar kepada
masyarakat

Pengembagan kelompok MPA
(Masyarakat Peduli Api) untuk
pengendalian karhutlah

Fasilitasi masyarakat dalam
pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)
oleh pihak terkait



Penegasan kepada para pihak untuk
mewujudkan komitmen dalam pengendalian
karhutlah melalui berbagai forum, termasuk
penyediaan sarana, prasarana, dana, personil

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)
dan Peraturan Desa (Perdes) tentang
pengendalian karhutlah dengan
mempertimbangkan kearifan lokal

Mengaktifkan kembali PPL (Petugas
Penyuluh Lapangan) untuk
pengendalian karhutlah

Meningkatkan koordinasi antara stakeholders
terkait dalam pengendalian karhutlah

Mengusulkan kepada pimpinan daerah
Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk
melakukan koordinasi secara reguler
(bulanan) dalam mewujudkan
komitmen pengendalian karhutlah

Memperjelas tugas, fungsi, dan
wewenang masing-masing dinas,
instansi terkait dalam rapat koordinasi

Menyusun rencana aksi instansi
lembaga terkait (rencana terpadu)

Pengendalian karhutlah menjadi program
prioritas pemda propinsi dan kabupaten/kota

Membakukan dan menetapkan struktur
organisasi tim Pusdalkarhutlah berupa
(SK,PP dan UU)

Penyusunan Juklak dan Juknis (siapa
berbuat apa dan bertanggung jawab
terhadap apa) dalam pengendalian
karhutlah



Sosialisasi dan lokakarya gender
budgeting, PUG ke eksekutif dan
legislatif

Memdorong perusahaan konsesi lahan
menerapkan CSR sensitif gender dalam
pengendalian karhutlah

Pengawasan terhadap pelaku usaha,
perusahaan perkebunan dan
kehutanan



5. DUKUNGAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Tantangan Strategi Tindakan Prioritas

Meyakinkan pemerintah
daerah untuk menerapkan
guidelines standar FAO

Pengembangan mekanisme adaptasi dan
implementasi guidelines

Identifikasi kegiatan fire management
yang sesuai dengan guidelines

Bergabung dan berkonstribusi didalam forum
fire management untuk diskusi guidelines FAO

Mengadopsi dan implementasi
guidelines

Membangun komitmen pemerintah untuk
terlibat aktif dalam memanfaatkan dan
meningkatkan kapasitas, perbaikan peraturan
dan Undang-Undang, penegakan hukum dan
penyediaan anggaran secara berkelanjutan

Menyusun peraturan berdasarkan
guidelines dan pengalaman
internasional

Mengalih bahasakan guidelines
supaya bisa dipahami oleh semua
pihak terkait

Memanfaatkan jaringan
nasional dan internasional
dalam bidang fire management

Pengembangan jaringan nasional dan
internasional dalam bidang fire management

Mengoperasionalkan Jaringan Fire
Management

Melaksanakan english course



V. REKOMENDASI UNTUK PASCA SSFFMP

1. KEUANGAN DAN ANGGARAN

 Penyediaan dana dan alokasi anggaran pengendalian karhutlah secara
berkelanjutan (Multi Years)

 Meningkatkan jumlah, persentase anggaran dinas, instansi terkait untuk
PENCEGAHAN (sebagai antisipasi terhadap kebakaran)

 Penyediaan dana dan alokasi anggaran untuk pengendalian karhutlah
pada dinas, instansi terkait tingkat propinsi dan kabupaten melalui APBD

 Penyediaan dana dan alokasi anggaran pada dinas, instansi terkait untuk
pasca kebakaran hutan dan lahan (rehabilitasi)

 Penyediaan dana dan alokasi anggaran untuk pengendalian karhutlah
tingkat desa dalam rangka sustainable forest fire management

 Pengajuan usulan dana pengendalian karhutlah kepada Panitia Anggaran
Legislatif didukung dengan data yang akurat dan penjelasan tertulis.

 Mengalokasikan sebagian dana corporate social responsibility (CSR)
perusahaan untuk pengendalian karhutlah tingkat desa

 Mendorong perusahaan swasta berperan dalam peningkatan kapasitas
masyarakat dan petugas pengendalian karhutlah serta membantu
peralatan pemadam kebakaran

 Mendorong perusahaan mengalokasikan dana dan memberikan reward
kepada masyarakat yang menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar

 Melibatkan perusahaan Swasta dalam organisasi dan kelembagaan
PUSDALKARHUTLAH

2. KOORDINASI DAN SISTEM KOMANDO

 Meningkatkan koordinasi antara stakeholders terkait dalam pengendalian
karhutlah pada tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa

 Memperjelas sistem komando dalam pengendalian karhutlah (propinsi,
kabupaten, kecamatan dan desa)

 Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang leading sektor pengendalian
karhutlah tingkat kabupaten

 Pembentukan Regu Kebakaran Desa Terlatih (RKDT) pada desa-desa
yang baru

 Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang legalitas Regu Kebakaran
Desa Terlatih (RKDT)

 Penetapan reward dan punishment bagi pihak terkait dalam pengendalian
karhutlah oleh kepala daerah

 Pembinaan tim pengendalian kebakaran pada masing-masing sektor
secara berkelanjutan termasuk perusahaan dan disertai dengan
penyediaan anggaran.



3. PENEGAKAN HUKUM DAN ASPEK LEGAL

 Menyusun pedoman tata cara pembakaran lahan secara tradisional oleh
masyarakat adat

 Menetapkan kriteria pelarangan dan pembolehan membakar lahan secara
tradisional oleh masyarakat adat

 Mengakomodasi upaya pelestarian lahan gambut
 Optimalisasi peran dan fungsi aparat penegakan hukum
 Peningkatan dan penguatan kewenangan aparat penegak hukum

 Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum
 Sosialisasi peraturan dan per-Undang-Undangan kepada pihak terkait
 Melatih aparat pemda di daerah rawan kebakaran untuk deteksi dini
 Pengumpulan data dan distribusi informasi tentang kasus pelanggaran

hukum kepada aparat terkait

4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

 Peningkatan dan penguatan kerjasama stakeholders terkait dalam
pengembangan sistim pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang
berbasis masyarakat (Community based Fire Management) yang sensitif
gender

 Penyediaan insentif bagi masyarakat yang menerapkan pembukaan
lahan tanpa bakar

 Penegasan kepada para pihak untuk mewujudkan komitmen dalam
pengendalian karhutlah melalui berbagai forum, termasuk penyediaan
sarana, prasarana, dana dan personil.

 Pengendalian karhutlah menjadi program prioritas bagi pemda propinsi
dan kabupaten/kota

 Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) sensitif gender dalam
pengendalian karhutlah terhadap perusahaan swasta (konsesi lahan)

5. DUKUNGAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL

 Pengembangan mekanisme, adaptasi dan implementasi berbagai
pedoman sesuai dengan standar internasional (FAO)

 Pemerintah Indonesia bergabung pada Fire Management Forum dan
berkonstribusi dalam mendiskusikan berbagai pedoman

 Membangun komitmen pemerintah pusat untuk terlibat aktif dalam
pemanfaatan dan pengembangan kapasitas, penyempurnaan peraturan
dan per-Undang-Undangan dan penegakan hukum

 Pengembangan jaringan nasional dan internasional dalam bidang Fire
Management untuk peningkatan kapasitas dalam kondisi emergency (*)

 Pemerintah Indonesia berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan Global
Carbon Trading (Reduce Deforestation and Forest Degradation, REDD)

(*) : See Report from Prof.Goldamer on International/Global Wildland Forest Network



VI. PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT DAN PENUTUPAN

1. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Untuk melengkapi isi dari materi kelompok kerja yang sudah kita bahas hari ini maka :

2. Pertama siapa yang bertanggung jawab dari masing-masing tugas (pengimplementasi)

tersebut. Pak Ramon menjadi penanggung jawabnya.

3. Hasil diskusi ini agar cepat terdistribusikan, kapan ?. Sekitar 2 minggu dari sekarang.

Penanggung jawab Ibu Evi.

Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC, dipersilahkan.

2. Penutupan

2.1. Karl Heinz Stainmann

Kita sudah berdiskusi banyak hari ini. Saat ini sudah banyak publikasi yang dicetak. Di

sisi lain banyak pohon dipotong.

Ada banyak moderator di sini tapi untuk Pak Faisal saya ucapkan terima kasih secara

khusus.

Untuk informasi lain ada CD yang dalam 2 minggu ini akan segera selesai tentang hasil

dan dampak. Saya rasa ini penting. Cukup banyak tahapan kedepan. Dengan proyek atau

tanpa proyek suatu proses akan tetap jalan terus. Kita sudah ada fondasi. Di webisaite ini

(SSFMP) kita akan transfer ke international. Laporan bisa di download. Seperti dalam

handout ada daftar 107 dokumentasi dan laporan dari SSFMP. Ini tidak akan hilang

begitu saja. Ini hanya info saja, mungkin sudah banyak info yang sudah ditransfer.

Sampai saat ini, sudah ada 350 lokakarya bersama dan diskusi bersama, jadi ini hanya 1

komponen lagi dalam proses. Ini jangan hilang dan harus diaplikasi dalam

pelaksanaannya.

Belum ada info dari UE di Brusel tentang keberlanjutan proyek ini. Kalau lanjut kita

tidak sulit untuk bertemu lagi. Mungkin nanti ada AWP VI.

Itu rekomendasi dari saya bukan dari proyek. Saat ini ada 350 anggota untuk...... di Asean

jadi perlu komitmen lebih besar dan dana lebih besar kita harus melobi DPR. Di



Indonesia dan di luar Indonesia. Dengan Climate change negara dunia harus lebih

bekerjasama masalah ini. Kalau tidak dengan Climate change di Indonesia akan hilang

2000 pulau. Kalau laut naik ini tidak hanya masalah Indonesia tapi juga eropa. Jadi kita

mulai dari Comunity Based Mangement, karena semua orang harus berkontribusi

terhadap lingkungan. Jadi tidak saling menyalahkan. Saya pikir kesadaran ini akan mulai

naik di Indonesia baik di pusat, kabupaten, bisa sampai desa.

Ada pesan dari Presiden kalau komando sudah ada dari atas, mungkin semua bisa bantu

proses ini. Sekali Terima kasih untuk semua.

Ini agar lebih baik untuk generasi masa depan, Indonesia lebih hijau lagi. Selamat sukses.

Terima kasih.

2.2. Dodi Supriadi

Saya perhatikan banyak tulisan tentang pengendalian karhutlah, ini banyak manfaatnya

dan lesson learn di dalamnya. Jadi hal ini kita bisa melihat kelemahan kita dalam sisi

operasional. Saya baru pulang dari lapangan, tidak banyak titik api tapi masih ada. Di

Mariana hampir setiap rumah membakar rumah, Surat Keputusan lagi dan bandara.

Tadi dampak kebakaran sudah dijelaskan pak karl kontribusi terhadap climate change.

Namun demikian ada beberapa permasalahan kita, hampir setiap instansi mengeluhkan

anggarannya tidak cukup. Dalam konteks ini kita bisa mengemukakan aspek-aspek

pentingnya pengendalian ini sebagai isu penting. Dalam aspek ini ada isu regional,

nasional dan internasional. Dalam hal ini perlu prioritas tinggi di lembaga instansi. Kita

memplotnya sebagai prioritas anggaran. Dalam hal ini kita bisa mengusulkannya di DPR.

Dalam konteks ini perlu adanya paradigma tidak hanya asap, termasuk juga

pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan keahliannya. Dalam hal ini negara tidak selalu

menjadi konstrain. Jadi kita satuan kerja. Dalam konteks ini, instansi-instansi terkait

punya pos anggaran. Sangat lemah kalau hanya mengandalkan 1 pos anggaran. Kalau

saya berbicara pusdalkarhutlah maka itu berarti saya berbicara untuk perkebunan dan

kehutanan. Jadi pendanaan tidak ada yang berat, tergantung kita. Pusdalkarhutlah tidak

hanya dishut tapi Surat Keputusan Gubernur hanya menunjuk Dishut sebagai lead sector.



Selama ini , ada sistem komando yang terputus jadi dilapangan tidak efektif. Di propinsi

kita punya perangkat pendukung, sebagai jalur komunikasi dan satelit di lapangan di desa

dan kecamatan. Ini belum jelas. Itu mebuat propinsi bisa menerjemahkan kehendak pusat,

tapi sayang tidak siap. Di tingkat desa siapa orang yang bertanggung jawab belum jelas.

Bagaimana mengatur orang disana. Ada satu lagi instansi yng dibentuk kepolisian, polda,

polres dan lain-lain. Ini bisa bergerak tapi ada keterbatasan. Oleh karenanya kita perlu

struktur dan komando yang jelas. Masalah kebakaran bisa dikomando dengan jelas. Jadi

hasil satelit bisa diakses secara cepat.

Satu kebakaran yang luasnya 4 ha bisa dimatikan dengan cepat kalau aksesnya kita. Tapi

kalau aksesnya jauh sulit jadi harus kondisi lapangan. Ini masalah penting. Jadi saya

dengan Pak Herman minta dikirimi helikopter. Penggunaan helikopter cukup efektif, tapi

perlu di dukung ground force. Jadi tidak bisa halo-halo, tapi kalau tidak ada orang untuk

apa. Jadi tidak selamanya linear, ada deviasi. Jadi tidak bisa kalau tidak mebakar, jadi

dibantu Bagaimana agar tidak membakar.

Kalau saya pelajari sonor tidak bisa kalau tidak membakar. Nah ini perlu pemberdayaan

masyarakat, jadi kita pernah kampanye ke koran. Jadi apa yag terjadi, kampanye jalan

tapi membakar jalan juga . jadi perlu penanganan aspek sosial. Perlu waktu lama dari

membakar tidak membakar. Apalagi kalau kita bicara ke masyarakat tentang dari organik

menjadi kompos. Walau masyarakat tahu tapi prosesnya panjang, sedang masyarakat

senang yang mudah dan cepat.

Ada 2 hal yang penting yang ingin saya sampaikan,

1. Bagaimana penyediaan anggaran yang cukup.

2. Struktur komando yang jelas.

Kami minta diperpanjang lagi selama 1 tahun lagi, agar bisa disiapkan sistem komando.

Di Riau sdh bisa diterapkan kalau membakar ditangkap, tapi kalau di sini yang bakar

masyarakat. Jadi kita berhadapan dengan masyarakat. Itu mengapa ada comdev, karena

kalau masyarakatnya berkembang kita bisa menghentikannya.

Dua hal diatas adalah isu yang perlu ditangani sehingga bisa dihantar dalam kondisi

kondusif. Mudah-mudahan masih 1 tahun lagi untuk menyiapkan sistem komando.



Dari lesson learn ini kita tidak perlu menutup-menutupi kekurangan kita, karena sebagai

bahan evaluasi kedepan. Kita mengharapkan terutama dari Bapedalda penegakan

hukumnya bisa ditegakkan. Selama ini tidak ada yang menegur jadi menjadi hal biasa,

tapi kalau sudah ditangkap dia akan sadar. Tapi yang kita harapkan mereka mengerti

betul. Terutama dengan efek rumah kaca. Walau tidak zero burning tapi mendekati. Inilah

ulasan dari saya, terima kasih untuk saudara semua.

Terima kasih sebesar-besarnya, terutama dari Uni Eropa sehingga berhasil mendukung

sesi- sesi yang telah dilaksanakan, semoga ini dapat memperbaiki kita di masa depan.

Saya tutup dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.



VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Peserta



Lampiran 2. Agenda Lokakarya

Jadwal Acara Moderator, Penyaji Waktu
Hari Pertama (Selasa, 7 Agustus 2007)

09.00 – 10.00 Kata Sambutan dan Pembukaan
 GFMC
 Direktur Pengendalian Karhutlah
 Pembukaan Lokakarya

MC/Evi
Mr. Goldammer
Herman Prayitno
Gubernur Sumsel

45’
15’
15’
15’

09.45 – 10.00 Rehat Kopi Panitia 15’
10.00 – 10.45 Overview

 Pengalaman Internasional Yang
Relevan dengan Pegendalian
Karhutlah di Indonesia

 Pengalaman SSFFMP tentang CBFM
 Diskusi dan Klarifikasi

Moderator : Dodi S.
ANJA

KHS
Moderator:Dodi Supriadi

45’
15’

15’
15’

10.45 – 12.15 Presentasi Pengalamam Pengendalian
Karhutlah di Sumatra Selatan
 Pusdalkarhutlah
 Manggala Agni
 Kabupaten Prioritas
 Perusahaan Swasta
 Diskusi dan Klarifikasi

Moderator : Faisal Djalal

Dodi Supriadi
BKSDA
MSF OKI
SBA, GB
Moderator : Faisal Djalal

90’

15’
15’
15’
30’
15’

12.15 – 13.15 Makan Siang dan Sholat Panitia 60’
13.15 – 15.00 Presentasi Komponen Pengendalian

Karhutlah Terpadu
 Analisa Dampak Kebakaran
 GIS dan Sistem Informasi Kebakaran
 Pencegahan (LUP, AC, CD)
 Pengendalian/Pemadaman
 Penegakan Hukum
 Cross Cutting Issues

Gender
NGO

Moderator : Faisal Djalal

 Bapedalda, KLH
 Paul, Solichin
 Eris, Saleh, Djoko
 Nicolas,Taufik, Fansah
 Bambang Hero

 Yandriani,
 Ramon, Masrun

105’

15’
15’
30’
15’
15’

7.5’
7.5’

15.00 - 15.15  Rehat Kopi Panitia 15’

15.15 – 17.00  Info Market tentang Product
SSFFMP

Saleh SSFFMP, Dishut
Propinsi, DLL

105’

17.00 – 19.30 Info Market (Lanjutan) Saleh SSFFMP, Dishut
Propinsi, DLL

90’

19.30 ... Makan Malam dan Ramah Tamah Evi, Eris



Hari Kedua (Rabu, 8 Agustus 2007)

08.30 – 10.10  Presentasi Hasil Monitoring Dampak
(SSFFMP Impact Monitoring)

 Diskusi dan Klarifikasi

Moderator:Rusdi Ramon
Axel, Eva
Moderator:Rusdi Ramon

90’

10.00 – 1030 Pembagian Kelompok Kerja, Penjelasan
Tugas-Tugas dan Tata Cara Kerja
Kelompok

Moderator : Faisal Djalal 30’

10.30 – 11.00 Rehat Kopi Panitia 30’

11.00 – 12.30 Merumuskan Tantangan, Solusi,
Langkah-Langkah dan Rekomendasi
Prioritas

1. Keuangan dan Anggaran
2. Koordinasi dan Sistem Komando
3. Hukum dan Aspek Legal
4. Kebijakan dan Strategy Kedepan
5. Dukungan Regional dan Internasional

Fasilitator
Kelompok Kerja

Ramon,+, ++,
Eris, Nicolas, ++,
Saleh, Bambang, ++,
Djoko, Faisal, ++
Anja, KHS, ++

90’

12.30 – 13.30 Makan Siang, Sholat Panitia 60’

13.30 – 14.30 Presentasi Hasil Kelompok Kerja,
(Masing-masing KK, 10’)

1. Keuangan dan Anggaran
2. Koordinasi dan Sistem Komando
3. Hukum dan Aspek Legal
4. Kebijakan dan Strategy Kedepan
5. Dukungan Regional dan Internasional

Moderator : Faisal Djalal 60’

14.30 – 14.45 Diskusi, Kesimpulan dan Rencana Tindak
Lanjut

Moderator : Faisal Djalal 15’

14.45 – 15.00 Penutupan Lokakarya SSFFMP Co Director dan
SSFFMP Nat Co Director

15’


