
Sou

P a r t I c I p a t o r I L a n d U s e P l a n n I n g
Workshop Perencanaan Tata

Guna Lahan Desa
Desa Muara Medak

Kecamatan Bayung Lencir

Kabupaten Musi Banyuasin
th Sumatra Forest Fire Management Project
Jl. Jendral Sudirman No. 2837 Km 3,5

PO Box 1229, Palembang 30129, Sumatera Selatan, Indonesia
Tel: (62) 711 – 377821; Fax: (62) 711 – 353176

E-mail: ssffmp.eu@telkom.net; Website: www.ssffmp.or.id

23 – 25 Agustus 2005

Dendi Satria Buana dan Pokja-3 Musi Banyuasin



TIM PRODUKSI

Penyusun : Dendi Satria Buana dan Deddy Permana

Penyunting : Dendi Satria Buana

Desain & Tata letak : Deddy Permana

@ S O U T H S U M A T R A F O R E S T F I R E M A N A G E M E N T P R O J E C T ( S S F F M P )

Proyek Pengendalian Kebakaran Hutan
Sumatera Selatan

Jl. Jenderal Sudirman No. 2837 KM 3,5 – PO. Box 1229
Palembang 30129 – Sumatera Selatan Indonesia
Telp: (62) 711-377821, Fax: (62) 711-353176
Email: ssffmp.eu@telkom.net



DAFTAR ISI

Halaman

TIM PRODUKSI i

DAFTAR ISI ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan

II METODOLOGI KEGIATAN

2.1. Metode Dan Pendekatan

2.2. Peserta Kegiatan

2.3. Pelibatan Perempuan

2.4. Waktu Dan Tempat

2.5. Fasilitator dan Tim Pendukung

2.6. Bahan Dan Alat

III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Persiapan Pelaksanaan

3.2. Proses Pelaksanaan Workshop

3.3. Hasil workshop Perencanaan

IV REKOMENDASI

4.1. Penilaian Kegiatan

4.2. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN

Daftar Hadir

Jadwal Kegiatan

Dokumentasi kegiatan

Skala Priorita Usulan Rencana Program desa Muara Medak



KATA PENGANTAR
Perencanaan partisifatip penatagunaan lahan desa atau P3LD merupakan suatu

kegiatan



DAFTAR TABEL.

1.



DAFTAR GAMBAR.

1. Gambar 1. Proses perencanaan partisipatif penatagunaan lahan desa
2. Gambar 2. Sketsa Desa Muara Medak dan 3 Dusun hasil dari kerja kelompok

3. Gambar 3. Transek series desa Muara Medak

4. Gambar 4. Bagan Kelembagaan desa Muara Medak



1.1. Latar Belakang

Penatagunaan lahan desa selama ini telah terabaikan, walau jelas-jelas hal

tersebut sangat penting dan dibutuhkan. Adanya rencana tata guna lahan desa yang
baik sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam pemanfaatan
lahan, baik dari aspek kesesuaian, fungsi dan status lahan, serta dalam urusan
kejelasan dan kepastian hukum akan batas dan kepemilikan.

Penatagunaan lahan desa akan memetakan kawasan-kawasan yang
potensial dan bernilai tinggi ataupun kawasan rawan bencana dan kerusakan, seperti
kebakaran hutan dan lahan. Selain itu tata guna lahan desa yang terencana dengan
baik dapat pula mencegah terjadinya konflik antara masyarakat di dalam satu desa
atau antara satu desa dengan desa yang lain, terutama yang menyangkut batas-
batas kepemilikan.

Kebakaran hutan dan lahan, kerusakan habitat dan kepunahan spesies
endemik bisa jadi bermula dari penggunaan lahan yang tidak terencana dengan baik
atau hanya mengakomodir kepentingan sekelompok orang saja dan mengabaikan
kebutuhan banyak pihak terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Untuk
meminimalkan hal tersebut makan upaya pelibatan berbagai kelompok kepentingan
(stakeholders) dalam merencanakan kebutuhan penggunaan lahan merupakan jalan
keluar yang perlu untuk dilakukan.

Ide dari Perencanaan Tata Guna Lahan adalah memberdayakan masyarakat
untuk merencanakan, mengelola dan memanfaatkan serta memonitor pengunaan
lahan desa dengan pola-pola yang bijaksana dan berkesinambungan sesuai dengan
kebutuhan mereka. Konsep partisipatif dalam perencanaan tata guna lahan
bertumpu pada proses yang dibangun lewat dialog para pihak (pemerintah,
masyarakat, swasta, NGO) yang melahirkan kesepakatan tentang zona serta pola
pemanfaatan sumber daya alam berlandaskan potensi dan kebutuhan masyarakat
setempat, tentu saja dengan tetap berpedoman kepada hukum dan peraturan yang
berlaku.

Keterlibatan masyarakat pada perencanaan tata guna lahan partisipatif
sangat menjadi penting pada tahapan verifikasi data dan pencapaian kesepakatan
tentang tata guna lahan. Konsep tata guna lahan yang telah disepakati oleh
masyarakat desa selanjutnya dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan
rencana tata ruang desa dan rencana pembangunan desa. Pada tahapan yang lebih
tinggi rencana tata guna lahan ditingkat desa dapat menyediakan data yang
komprehensif bagi penyusunan rencana tata ruang makro di tingkat kabupaten dan
propinsi.

South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) mencoba
mengemas model pendekatan Perencanaan Tata Guna Lahan tersebut kedalam
konsep “Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa” yang disingkat
dengan P3LD. Konsep ini diharapkan menjadi sesuatu yang efektif dalam
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta mudah untuk di replikasi oleh
instansi pemerintah setempat sesuai dengan Tupoksinya.

Melalui konsep ini South Sumatera Forest Fire Management Project bersama
pokja-3 MSF Musi Banyuasin membantu memfasilitasi masyarakat Desa Muara
Medak Kecamatan Banyung Lencir dalam menyusun skenario perencanaan tata
guna lahan desa dengan tetap memperhatikan aspek kesesuaian lahan, sosial
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ekonomi dan hukum. Proses ini dilangsungkan melalui workshop di tingkat desa
yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan yang ada di desa.

1.2. Tujuan
Workshop Perencanaan Tata Guna Lahan Desa ini bertujuan untuk

menghasilkan draft skenario rencana tata guna lahan di desa Muara Medak yang
diharapkan mengakomodir kebutuhan masyarakat desa terhadap pengelolaan
sumberdaya alam yang berkelanjutan di masa depan.



Perencanaan tata guna lahan desa dilakukan melalui pendekatan partisipatif

mengadopsi beberapa alat kajian Participatory Rural Appraisal yang penggalian
informasinya disesuaikan untuk kerangka Perencanaan Tata Guna Lahan.
Partisipasi masyarakat yang merupakan keunggulan dari model perencanaan ini
dikemas dalam metode dan pendekatan berikut:

2.1. Metode Dan Pendekatan
Workshop ini dalam proses pelaksanaannya berpedoman pada prinsip-

prinsip partisipatoris dimana masyarakat desa merupakan subjek pelaku
perencanaan dengan fasilitasi dari fasilitator.

Pada tahap pengkajian kondisi desa digunakan alat kajian yang
mempedomani modul perencanaan partisipatif penatagunaan lahan desa, terdiri dari:

A. Sketsa Desa
Alat kajian sketsa desa digunakan untuk menghasilkan informasi tentang tipe
lahan desa, penggunaan lahan desa, jumlah pengguna lahan, potensi
sumber daya alam, potensi sumber daya buatan, lokasi-lokasi yang rawan
dengan kebakaran hutan dan lahan, lokasi sumber-sumber air yang bisa
digunakan untuk pengendalian kebakaran, dan gambaran umum tentang
kondisi desa saat ini. Informasi yang ditampilkan dalam sketsa desa menjadi
acuan bagi 3 alat kajian lainnya.

B. Sejarah Penggunaan Ruang Desa
Alat kajian sejarah penggunaan ruang desa digunakan untuk mengkaji
informasi tentang kecenderungan perubahan penggunaan lahan desa dari
waktu ke waktu hingga saat sekarang, apa saja yang mempengaruhi
terjadinya perubahan penggunaan lahan dan pola pemanfaatan sumber daya
alam oleh masyarakat. Hal paling penting dari penggunaan alat ini adalah
untuk mengajak masyarakat mengamati dengan seksama tentang apa saja
sumber daya alam desa yang berkurang atau hilang/punah, apa penyebab
kepunahannya dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk merehabilitasi
kembali sumber daya alam tersebut jika termasuk dalam golongan sumber
daya alam yang terbaharukan.

C. Kalender Musim
Alat kajian kalender musim digunakan untuk mengkaji aktifitas penting yang
dilakukan oleh masyarakat desa, sumber-sumber penghasilan masyarakat,
kapan saat memulai sonor, kapan saat berlebung dan kapan waktu-waktu
tertentu di desa yang rawan dengan bencana kebakaran hutan dan lahan
sehubungan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat menggarap lahan
pertanian atau perkebunan.
Informasi tentang pola tanam dan cara pembukaan atau pembersihan lahan
pertanian biasanya muncul dari alat kajian ini.
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D. Bagan Kelembagaan Desa
Bagan kelembagaan desa digunakan untuk mengkaji berapa jumlah
kelembagaan yang ada didesa, bagai mana hubungan antar kelembagaan
dan lembaga apa saja di desa yang bisa fokus untuk penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan di wilayah desa.

Kajian kondisi desa menggunakan keempat alat PRA tersebut diatas
menghasilkan Usulan Rencana untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan yang
dikelompokkan menjadi 5 kategori yakni:

1. Rencana penggunaan lahan desa untuk kepentingan pengembangan
ekonomi

2. Rencana penggunaan lahan desa untuk pengembangan pusat perdesaan
dan fasilitas umum

3. Rencana penggunaan lahan desa untuk kepentingan konservasi dan
pelestarian alam desa

4. Rencana peraturan-peraturan yang dibutuhkan desa khususnya dalam
upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan

5. Rencana kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan
kelembagaan di desa

Untuk mem-visualkan rencana tata guna lahan desa melalui proses
partisipatif dibuat sketsa rencana tata guna lahan desa berdasarkan kajian dan
kebutuhan rencana pengembangan kawasan perdesaan.

Dalam proses ini kawasan perdesaan dibagi menjadi 2 kategori yakni:
1. Kawasan Budidaya

Yakni kawasan perdesaan yang diperuntukkan sebagai tempat
pengembangan ekonomi masyarakat. Kawasan budidaya ini meliputi:

- Pemukiman, fasilitas umum, sarana-prasarana
- Kawasan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan

2. Kawasan Non Budidaya
Yakni kawasan perdesaan yang diperuntukkan guna kepentingan
konservasi dan pelestarian alam. Kawasan non-budidaya ini meliputi:

- Kawasan hutan lindung
- Rawa dalam
- Buffer zone
- Gambut dengan kedalaman diatas 2.5 meter

Berdasarkan kategori diatas dilakukan perencanaan pengembagan kawasan
perdesaan melalui proses partisipatif.



Gambar 1. PROSES PERENCANAAN PARTISIPATIF PENATAGUNAAN LAHAN
DESA

2.2. Peserta Kegiatan

Peserta workshop perencanaan tata guna lahan desa merupakan perwakilan
masyarakat dan kelompok kepentingan yang ada di Desa Muara Medak sebagai
berikut:

Tabel 2.2. Peserta Workshop PTGLD Muara Medak

Peserta Dusun 1 Dusun 2 Dusun 3

Pemerintahan Desa 3 1 1

BPD 1 1 1

Kepala Dusun 1 1 1

Tokoh Masyarakat 1 1 1

Kelompok Perempuan 1 1 1

Kelompok Pemuda 1 1 1

Komite Pengarah P3LD 2 2 2

Tim Teknis P3LD 4 3 3
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TOTAL 14 11 11

2.3. Pelibatan Perempuan
Workshop perencanaan tata guna lahan desa juga memperimbangkan aspek

sensitif gender. Perempuan dilibatkan dalam seluruh rangkaian workshop mulai dari
mengkaji kondisi, memilih prioritas rencana penggunaan lahan desa dan
pembangunan desa. Perempuan yang ikut berpartisipasi pada workshop ini
berjumlah 9 orang.

2.4. Waktu Dan Tempat
Workshop Perencanaan Tata Guna Lahan Desa ini diselenggarakan selama

tiga hari mulai tanggal 23 hingga 25 Agustus 2005 bertempat di kantor Kepala Desa
Muara Medak.

2.5. Fasilitator dan Tim Pendukung
Workshop perencanaan Tata Guna Lahan di Desa Muara Medak prosesnya

difasilitasi empat orang fasilitator:
- Dendi Satria Buana (SSFFMP): Sketsa Desa
- Dedy Permana (WBH/Pokja-3): Sejarah Penggunaan Ruang Desa
- Yuwono Aries (Bappeda/Pokja-3): Kalender Musim
- Dian Sari (OWA/Pokja-3): Bagan Kelembagaan Desa

2.6. Bahan Dan Alat.

a. Ruangan interaksi yang mampu menampung + 40 orang.
b. Meja dan kursi
c. White board
d. Infokus + screen
e. Kertas plano
f. Metaplan
g. Papan Zopp
h. Pinboard
i. Kotak Zopp dan isinya



3.1. Persiapan Pelaksanaan

Pengkajian secara cepat terhadap desa merupakan proses awal yang

penting untuk dilakukan dengan maksud mendapatkan data-data mendasar tentang
desa seperti data monografi, kecendrungan perubahan, sketsa desa, informasi
konflik dan peran gender.

Pengumpulan data awal bisa dilakukan melalui survey sosial ekonomi,
diskusi terfokus dengan petani pengguna lahan dan melakukan transek lintasan
untuk mengamati dari dekat tipe dan penggunaan lahan di desa.

Pengembangan kapasitas kelembagaan desa untuk perencanaan tata guna
lahan desa dilakukan melalui pelatihan komite pengarah P3LD yang juga diikuti oleh
Kepala Desa Muara Medak. Pelatihan yang diselenggarakan di Wisma Atlit Sekayu
pada tanggal 26-29 Juli 2005 tersebut telah memberikan pengetahuan dan
pemahaman kepada peserta dari Muara Medak tentang kerangka pengkajian dan
perencanaan tata guna lahan desa secara partisipatif.

3.2. Proses Pelaksanaan Workshop
Pelaksanaan workshop perencanaan tata guna lahan desa berlangsung

selama tiga hari, proses ini melibatkan 33 orang perwakilan masyarakat yang berasal
dari ke 3 dusun di Desa Muara Medak.

Hari ke-1
Pengkajian Kondisi Desa Mengunakan Sketsa Desa

Fasilitator menjelaskan tujuan kajian sketsa desa kepada peserta workshop.
Ditekankan juga bahwa dalam membuat sketsa desa sangat penting sekali
memunculkan informasi menyangkut: batas wilayah desa, batas dusun, tipe lahan,
penggunaan lahan, sumber daya alam, lokasi rawan kebakaran, kawasan hutan dan
sarana prasarana di desa.

Pada proses pengkajian kondisi desa melalui sketsa ini peserta workshop
dibagi menjadi 4 kelompok yakni:

- Kelompok 1: mengkaji sketsa desa
- Kelompok 2: mengkaji sketsa dusun Muara Medak
- Kelompok 3: mengkaji sketsa dusun Rimbo Antui
- Kelompok 4: mengkaji sketsa dusun Sentang

Tabel 3.2. Nama Peserta Kelompok Kajian Sketsa Desa

Dusun Muara Medak Dusun Rimbo Antui Dusun Sentang
M. Deni Supajar Hadini
Juanda Yaswin Fuad
Zainal Abidin Rodiah Tarsidi
Baharudin Herman Indra
M. Panjaitan

Setelah masing-masing kelompok menyelesaikan sketsa desa dan sketsa dusun
untuk memperkaya informasi maka fasilitator memfasilitasi diskusi dengan metode
buzz group.

BAB III
PELAKSANAAN



Pada tahap selanjutnya peserta difasilitasi untuk mendiskusikan sketsa desa
melalui matrik F1, F2 dan F3.

- F1 : Tipe lahan, deskripsi tipe lahan dan luas
- F2 : Klasifikasi penggunaan lahan dan luas
- F3 : Deskripsi kondisi lahan dan potensi lahan
- F4 : Masalah dalam pengelolaan lahan dan penyebab masalah
- F5 : Model pengelolaan lahan dan rencana penggunaan lahan

Gambar 2. Sketsa Desa Muara Medak dan 3 Dusun hasil dari kerja kelompok

Setelah proses fasilitasi sampai pada matrik F2 maka peserta workshop kembali
dibagi menjadi empat kelompok yang terdiri dari:

- Kelompok Sketsa desa
- Kelompok Sejarah penggunaan ruang desa
- Kelompok Kalender musim
- Kelompok Bagan kelembagaan desa

Hari ke-2
Pengkajian kondisi desa menggunakan Sejarah Penggunaan Ruang Desa

Fasilitator menjelaskan tujuan pengkajian menggunakan sejarah penggunaan
ruang desa kepada peserta, selanjutnya peserta mendiskusikan tahun dan rentang
waktu untuk memulai kajian sejarah penggunaan ruang. Informasi tentang tipe dan
penggunaan lahan dapat dipedomani dari hasil kajian sketsa desa. Peserta diajak
mengilustrasikan perubahan penggunaan ruang desa dari waktu ke waktu,
selanjutnya didiskusikan perubahan dan kecerderungan yang ada dari setiap series
tahun.

Kajian sejarah penggunaan ruang desa Muara Medak disepakati mulai tahun
1970-an hingga tahun 2005 dengan rentang series waktu 1970 – 1980 – 1990 –
2005. Pola ruang yang dikaji dan penggunaan lahan yang dikaji meliputi sungai,
pemukiman, lahan dataran rendah kering, rawa-rawa dan hutan.

Dari kajian ini dihasilkan informasi tentang perubahan penggunaan lahan,
pola pemanfaatan lahan desa, perubahan jumlah penduduk yang menggunakan
lahan, kecenderungan perubahan usaha masyarakat, sumber daya alam yang hilang
dan gambaran kondisi terkini dari pemanfaatan lahan di desa Muara Medak.

Pengkajian kondisi desa menggunakan Kalender Musim

Sketsa Ds.3

Sketsa Ds.1

Sketsa Ds.2

Sketsa Desa Muara Medak



Fasilitator memulai proses dengan menjelaskan tujuan pengkajian
menggunakan kalender musim kepada peserta. Dalam kajian ini peserta
menggunakan standar musim untuk menentukan penanggalan waktu seperti berikut:

- Musim Hujan: September, Oktober, November, Desember, Januari
- Musim Pancaroba: Februari, Maret, April
- Musim Kemarau: Mei, Juni, Juli, Agustus

Kegiatan rutin dan umum yang dilakukan masyarakat dalam untuk
pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam rentang waktu satu tahun dikaji dengan
memperhatikan tipe penggunaan lahan, pola penggunaan lahan, bentuk aktivitas dan
intensitas kegiatan masyarakat.

Informasi penting yang muncul melalui kajian ini diantaranya terkait dengan
kegiatan masyarakat membuka lahan pertanian dengan sistim membakar lahan.
Intensitas pembukaan lahan dengan sistim ini meningkat setiap bulan Juli dan
Agustus, yang merupakan puncak dan penghujung musim kemarau.

Pengkajian kondisi desa menggunakan Bagan Kelembagaan Desa
Fasilitator memulai proses dengan menjelaskan tujuan kajian, yakni untuk

melihat kelembagaan yang ada didesa, hubungan antar lembaga dan hubungan
lembaga dengan masyarakat termasuk issu gender. Fokus penting kajian bagan
kelembagaan desa ini adalah untuk melihat lembaga apa saja didesa yang bisa
berperan untuk pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Melalui kajian ini teridentifikasi sembilan belas lembaga yang ada di Desa
Muara Medak dengan rincian;

- Kelembagaan yang berasal dari desa: pemerintahan desa, BPD, LPM,
PKK, karang taruna, kelompok pengajian, kelompok tani, polindes,
lembaga adat desa, komite pengarah P3LD, tim teknis P3LD, P2N,
lembaga pendidikan

- Lembaga (pihak luar) yang ada di desa: PPL, Dinas Kehutanan, Babinsa,
PT. Gas Pertamina

Lembaga yang diharapkan berperan dalam pencegahan dan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan dalam linkup desa Muara Medak adalah: pemerintah
desa, BPD, LPM, komite pengarah P3LD, tim teknis P3LD, kelompok tani dan dinas
kehutanan.

3.3 Hasil workshop Perencanaan Tata Guna Lahan Desa Muara Medak

3.3.1. Hasil dari alat Kajian Sketsa Desa
Dalam kegiatan ini dihasilkan Sketsa desa dan sketsa masing-masing dusun

(gambar 2) dan pengisian tabel F1 : Tipe lahan, deskripsi tipe lahan dan luas, F2 :
Klasifikasi penggunaan lahan dan luas, F3 : Deskripsi kondisi lahan dan potensi, F4:
masalah dalam pengelolahan lahan dan penyebab masalah dan F5 : Model
pengelolaan lahan dan rencana penggunaan lahan

Tabel 3.3.1. (F1): Sketsa desa Tipe Lahan, deskripsi tipe lahan dan Luas,

TIPE LAHAN DISKRIPSI TIPE LAHAN LUAS
Dataran rendah kering Lahan di desa Muara Medak yang sepanjang

tahun tetap kering
15% – 20 %

Rawa – rawa basah Lahan di desa Muara Medak pada bulan
Desember – Mei tergenang/terendam air

50% – 60 %

Gambut Lahan di desa Muara Medak bulan Desember –
Mei tergenang dengan ciri tanah tambun, kalau
kering mudah terbakar banyak mengandung air

20 %



Tabel 3.3.2 (F2) : Klasifikasi pengunaan lahan dan luas
TIPE LAHAN PENGGUNAAN LAHAN SAAT INI LUAS

Dataran rendah kering - Permukiman
- Perkebunan Karet
- Padang Mahang

10 %
10 %
15 %

Rawa – rawa - Rumput Pakis
- Padang Mahang/ rencana persawahan

30 %
20 %

Gambut - Pakis
- Mahang gelam

5 %
5%

Sungai - Penangkapan ikan dan rumah rakit 5 %

Pembahasan dari Fasilitator tentang klasifikasi topik. Menetapkan pengertian dari
tipe Pengunaan lahan yang ada di desa.. Berdasarkan Sketsa Desa maka dihasilkan
kesepakatan tentang defenisi tipe-tipe tataguna lahan desa Yaitu:

1. Pemukiman ada 2 jenis 1. Rumah yang berada didaratan. 2. Rumah
terapung/rakit. Dipemukiman ini terdapat sarana dan prasarana yaitu : - Jalan
kendaraan beroda dua , jalan setapak, jalur perairan, juga ada sarana lain,
yaitu : Polindes, BP, Pos babinsa, pos kehutanan, rumah sekolah, kantor desa,
lapangan volly Ball,pemakaman umum dan dermada terapung

2. Perkebunan karet adalah lahan yang ditanam dengan bibit alami dikerjakan
secara tradisional dan perindividu, lahan yang digunakan adalah lahan dataran
rendah kering dan rawa – rawa. Asal usul kepemilikan lahan dengan cara
membuka hutan rimba, ex HPH , membuka belukar. Ada juga yang merobah
kebun karet menjadi kebun sawit.

3. Perkebunan sawit adalah perkebunan yang khusus ditanami sawit
4. Padang mahang thn 1992 dan 1997 terjadi kebakaran hutan menyebabkan

lahan perkebunan menjadi semak belukar, Alang – alang luasnya 50 %
5. Padang gelam adalah lahan yang hanya ditumbuhi pohon gelam
6. HutanMahang Hutan yang hanya ditumbuhi satu jenis kayu, yaitu kayu mahang

yang berkembang biak dengan biji, biasanya tumbuh didataran renda kering
dan rawa – rawa, terletak dikawasan HP dan lahan milik masyarakat.

7. Hutan gelam adalah hutan yang hanya ditumbuhi kayu gelam, namun masih
juga disekitar hutan gelam ditumbuhi oleh pohon lain, gelam biasanya
berkembang biak dengan biji, kayu gelam antara 5 meter sampai 15 meter.
Hutan gelam banyak tumbuh dirawa – rawa dan sebagian kecil tumbuh di lahan
pertanian rakyat dan dalam kawasan HP

8. Pakis , Semak tumbuhan pakis dan semak banyak tumbuh dilahan gambut.
Tumbuhan pakis ada 2 jenis. Pakis gajah dan pakis sayur, Tumbuhan pakis
berkembang biak dengan tunas, hutan pakis dan semak san gat bagus untuk
perkebunan sawit

9. Lahan daratan rendah kering adalah suatu lahan yang banyak ditumbuhi
semak belukar

10. Lahan dataran rendah basah dalah Lahan basah atau kering yang pengelolaan
lahannya telah ditinggalkan selama 3 tahun.

11. Rawa – rawa adalah Lahan basah yang dibuat galangan yang ditanam kelapa,
rambutan, duku, kopi. dll

12. Gambut adalah adalah sejenis lahan yang kedalamanya 2 sampai 5 meter
dalam permukaan air

13. Sungai adalah sarana transportasi desa, habitat hewan air



Tabel 3.3.3. (F3) : Deskripsi kondisi lahan dan potensi lahan
Tipe

Lahan
Diskripsi kondisi lahan Potensi Lahan

Pemukiman - Rumah yang terdiri dari dataran rendah
kering terdiri dari serana umum berupa
rumah ibadah, kantor desa/pemdes,
Polingdes, sekolah, pemakaman umum dan
serana olah raga.

- Rumah terapun dipermukaan air terdiri dari
rumah rakit dengan alat transportasi berupa
perahu, ketek, speed boat dan pompong.

Areal cukup luas untuk
pemukiman, aliran sungai yang
masih potensial, sumber daya
manusia.

Kebun
Sawit

Jenis tanaman marehat tipe C, dikerjakan
sendiri secara tradisional umur sekitar 1,5 – 2
tahun, kepemilikan Individu.
Lokasi penanaman di dataran rendah kering dan
Rawa-rawa. Pada awalnya lahan tersebut
berupa hutan, belukar dan lokasi kebun karet
tua yang dikonversi.

Lahan yang dipakai subur , hasil
panen bisa lewat jalan desa dan
aliran sungai.

Kebun
Karet

Ditanam di dataran rendah kering milik individu
memakai bibit lokal, umur s/d 25 tahun, lokasi
awalnya hutan yang dibuka.

Lahan yang dipakai subur dan
pemasyaran hasil panen dapat
mengunakan trasportasi darat
dan aliran sungai

Padang
Mahang

Tanaman mahang terdapat di belukar di Dataran
rendah kering /basah, dilahan masyarakat dan
Hutan Produks, kurang bermaanfaat untuk
bahan Bangunan

Bisa untuk perluasan area kebun
dan pemukiman, kayu bisa
digunakan sebagai bahan
bangunan dan tanah dapat
menjadi kebun dan sawah

Padang
Ilalang

Rumput illalang yang tubuh di perkebunan
masyarakat terbakar dari Th 1992 s/d 1997
sampai sekarang belum di rehabilitasi, dilahan
masyarakat dan Hutan Produksi.

Bisa untuk perluasan real kebun
dan pemukiman, Kayu bisa di
pergunakan tanh untuk kebun
dan sawah.

Padang
Gelam

Dalam Hamparan yang sangat luas dengan
tanaman sejenis, umur kira-kira 5 tahun dalam
ukuran 20 cm, dapat digunakan sebagai bahan
bangunan. Jauh dilokasi pemukiman tidak ada
pemilik individu terdapat dihutan desa

Lahan dapat digunakan untuk
perluasan perkebunan sawit.
Kayu gelam untuk bahan
bangunan dan buat arang.

Sungai Ada musin kemarau sungai sungai kecil
mengalami kekeringan dan sungai besar
menjadi dangkal. Digunakan sebagai alat
transfortasi, tempat mencari ikan dan tempat
bermukin dengan rumah rakit. Sebagian besar
ada yang dipunyai oleh pemegang lelang.

Tempat kerambah ikan, dapat
sebagai pengairan lahan sawah.

Rawa-rawa
sepang

Pada umumnya tumbuh di pinggir sungai, hanya
bisa di pergunakan untuk kayu bakar dan
termpat perlindungan binatang air dan marga
satwa lainnya

Hutan
Mahang

Hutan homogen, berkembang bik bisa dengan
biji, tumbuh di dataran rendah kering dan basah,
tidak bagus untuk bahan bangunan, diameter
batang antara 5 cm s/d 20 cm hutan termasuk
lahan desa

Areal luas, Tanah gmbut banyak
mengandung bahan organik,
berguna untuk pelapis jalan dan
buat arang

Hutan
Gelam

Hutan heterogen/banyak jenis, berkembang biak
dengan biji, bagus untuk bahan bangunan,
diameter batang diantara 5 cm s/d 20 cm,
termasuk dikawasan hutan Produksi.

Areal luas dan bagus, tanah
yang subur dan cocok untuk
kebun sawit, Kayu gelam untuk
bahan bangunan kayu gelam
untuk pelapis jalan , tanah dan
lahan dekat sungai mudah untuk
irigasi



Tabel 3.3.4. (F4) : Masalah dalam Model pengelolaan Lahan dan penyebab masalah

Tipe
pengunaan

lahan

Model pengelolaan Masalah Penyebab Masalah

Pemukiman Pengelolaan pemukiman
diatur oleh Pemerintahan
desa dengan mengunakan
dana Bangdes untuk
membangun sarana dan
prasarana.

Terbatasnya dana yang
turun untuk membangun
desa, jln desa kurang
terawat, rumah sekolah
dan guru Kurang, fisik
bangunan cukup
memperhatinkan

Dana terlalu banyak
potongan dari intastansi
terkait, fisik jalan rusak
jembatan putus, sekolah
tidak ada guru PNS di
tempat, Pendirian
sekolah swadaya
masyarakat terbatas.

Perkebunan
Karet

Perkebunan tradisional milik
masyarakat , pembukaan
lahan dengan sistem bakar

Perawatan tidak
maksimal sering dirusak
hama babi, daun bibit
dimakan hingga
mengakibatkan mati

Babi Hutan masih
banyak, simpai sangat
suka daun mudah

Perkebunan
Sawit

Perkebunan milik
masyarakat dengan
pengelolaan pembukaan
lahan sistem bakar

Banyak hama terutama
babi, tikus dll

Petani belum ada
berkelompok, antara
satu dengan yang lain
masih terpisah-pisah.
(kurang bersama-sama)

Padang Gelam Tebang tumbang, diangkut
melalui air dan darat
dikudian dipasarkan

Peralatan kurang,
Transportasi sulit, dan
pemasaran sulit

Daya beli masyarakat
terhadap peralatan
kurang, Musim kemarau
sungai dangkal, pembeli
tidak ada

Padang Ilalang Dibuka untuk lahan
perkebunan diawali dengan
penebasan, Pengeringan,
pembakaran, penanaman,
penyiapkan alang5SAR
semprotan, pemeliharaan.

Kebun sering kena
penyakit dan jauh dari
pemukiman.

Musim hujan tidak bisa
melakukan pembakaran,
kurang penyuluhan,
pengetahuan
masyarakat dalam
pengelolaan
perkebunan, hama
penyakit terutama Babi

Rawa Sepang Di tebang, dipotong-potong,
diangkut dan dijadikan
bahan bakar sesuai dengan
kebutuhan

Kayu sepang bila tidak
diambil dapat
menyebabkan aliran
sungai menyempit

Kayu sepang tidak ada
yang mengelolah
menjadi kayu bakar.

Sungai Dijadikan lokasi
pemeliharaan ikan ,
transportasi, kerambah, dan
lelang sungai

Sungai semakin sempit
oleh tumbuhan rumput
Bakung, Rasau.
Kemampuan
masyarakat dalam
pendanaan pembuatan
kerambah Kurang.

Tidak ada yang
memanfaatkan
tumbuhan di pinggir
sungai , tidak ada yang
bertanggung jawab
terhadap pemeliharaan
sungai.

Hutan Mahang Tebang tebas, Pembakaran,
pembuatan aliran air/anak
sungai, kayu mahang untuk
pembuatan arang

Pohon mahang ini tidak
bisa dijadikan bahan
Bangunan

Pohonmaang ini sangat
tidak berkualitas

Hutan Gelam Tebang tumbangdiangkut
melalui air dan darat
kemudian di pasarkan

Peralatan dan
perlengkapan kurang,
transportasi da
pemasaran sulit

Kurang modal, musim
kemarau sungai dangkal
dan pembeli tidak ada

Pakis, Semak Tumbuh secara alami tampa
ada pengelolaan

Sangat cepat menjalar
di lahan kebun menjadi
gulma/semak

Sangat sulit dimusnakan
dengan pertisida



Tabel 3.3.5.( F5) : Tabel Klasifikasi Penggunaan Lahan, Model Pengelolaan Yang
Diharapkan, Target Penggunaan Lahan, Rencana Penggunaan Lahan Berdasarkan
Kebutuhan.

Klasifikasi
Penggunaan

Lahan

Model Pengelolaan
Yang Diharapkan

Target Pengunaan
Lahan

Usulan Rencana
Penggunaan Lahan

Berdasarkan Kebutuhan
Pemukiman - Untuk tata guna rumah

penduduk, sarana olah
raga, rumah ibadah
dan sarana lainnya
lebih baik dan sesuai
dengan kebutuhan
penduduk

- Lahan-lahan yang ada
dilestarikan dan
dikelola oleh
masyarakat dan
dibimbing oleh pihak
pemerintahan (desa-
kabupaten)

- Pembukaan kawasan
pemukiman baru

- Jalan desa dan jalan
penghubung antar
dusun tersedia

- Perbaikan sarana
rumah peribadatan

- Usulan rencana pembukaan
kawasan pemukiman baru

- Usulan pembangunan dan
perbaikan prasarana jalan (17
km) dan jembatan di tiga
dusun

- Usulan perbaikan fisik untuk
bangunan rumah ibadah di
dua dusun

Perkebunan Karet Pengelolaan kebun karet
diharapkan dapat
menggunakan bibit unggul

Lahan-lahan yang ada
sesuai dengan kondisinya
untuk tanaman karet
dijadikan kebun karet

Ekonomi:
- Usulan bantuan bibit unggul

untuk tanaman karet rakyat
- Usulan perluasan kebun karet

rakyat menggunakan lahan
terlantar yang sesuai

Fisik:
- Usulan perbaikan dan

pembangunan jalan
desa/dusun (memperlancar
pemasaran)

Lingkungan:
- Usulan penataan lingkungan

Perkebunan Sawit Pengelolaan kebun lebih
intensif dan ada pola
plasma-inti dari investor
(perusahaan)

Kepemilikan kebun sawit
rata-rata 10 ha per KK

Ekonomi:
- Usulan pengembangan kebun

sawit oleh investor dengan
pola bagi hasil 50 : 50 (4 ha : 4
ha)

Fisik:
- Usulan pengembangan

pemukiman dengan luas 1 ha
untuk setiap plasma

Lingkungan:
- Usulan penghijauan kawasan

hutan seluas 1 ha untuk setiap
lokasi plasma

Padang Gelam Dikembangkan menjadi
lokasi perkebunan sawit

Pembukaan lahan 4 ha /
KK

Ekonomi:
- Usulan pembukaan kebun

sawit melalui kerjasama
dengan investor dengan pola
inti-plasma (50 : 50)

- Usulan pembukaan lahan
pekarangan seluas 1 ha / KK
untuk ditanami palawija

Fisik:
- Usulan pengembangan lokasi

pemukiman seluas 1 ha per
KK



Klasifikasi
Penggunaan

Lahan

Model Pengelolaan
Yang Diharapkan

Target Pengunaan
Lahan

Usulan Rencana
Penggunaan Lahan

Berdasarkan Kebutuhan
Padang Ilalang Dikembangkan menjadi

lokasi perkebunan sawit
dan karet sesuai kondisi
lahannya

Pembukaan lahan seluas
2 ha / KK

Ekonomi:
- Usulan pembukaan kebun

sawit melalui kerjasama
dengan investor

- Usulan pembukaan lokasi
kebun karet dengan bibit
unggul

- Usulan pembukaan lahan
pekarangan seluas 1 ha / KK
untuk ditanami palawija

Fisik:
- Usulan pengembangan lokasi

pemukiman seluas 1 ha per
KK

Rawa Sepang Dibuka untuk perluasan
wilayah sungai

Memperlebar lokasi
pinggiran sungai

Usulan kegiatan pembersihan
sepang di sepanjang pinggiran
sungai

Sungai Dikembangkan sebagai
tempat keramba ikan

Pengembangan keramba
ikan untuk KK yang
berdomisili di pinggiran
sungai

Ekonomi:
- Usulan pengembangan

keramba ikan dengan ukuran
2.5 m x 4 m untuk KK yang
mengusahakannya

Hutan Mahang Hutan mahang dibuka
untuk perluasan lokasi
perkebunan sawit

Pembukaan hutan
mahang untuk areal kebun
sawit melalui kerjasama
dengan investor dengan
pola inti-plasma

Ekonomi:
- Usulan mendatangkan investor

ke Muara Medak
- Usulan pembukaan hutan

mahang menjadi lokasi
perkebunan sawit

Lingkungan
- Menghindari pembukaan lahan

dengan cara membakar

Hutan Gelam - Penyuluhan teknis
pemeliharaan

- Tersedia peralatan
yang memadai

- Tersedia dukungan
transportasi yang
cukup

- Pemasaran lancar

- Dapat menambah
ekonomi keluarga

- Pemasaran lancar

Ekonomi:
- Mengupayakan adanya

pembeli yang menampung
kayu gelam

Fisik
- Usulan pembangunan jalan

dusun
Lingkungan:
- Usulan penanaman kembali

hutan yang telah ditebangi
-

Pakis dan Semak Dikembangkan menjadi
areal perkebunan sawit

- Pembukaan areal
pakis dan semak
belukar untuk areal
kebun sawit melalui
kerjasama dengan
investor dengan pola
inti-plasma

Ekonomi:
- Usulan mendatangkan investor

ke Muara Medak
- Usulan pembukaan semak dan

pakis menjadi lokasi
perkebunan sawit

Lingkungan
- Menghindari pembukaan lahan

dengan cara membakar



3.3.2. Hasil dari alat Kajian Sejarah Penggunaan Ruang Desa (Transek Series)

Dalam kajian sejarah penggunaan Ruang desa ini yang pertama yang perlu
dikaji adalah gambaran pola pengunaan lahan dari dulu hingga kondisi terkini
(Transek series). Gambaran pengunaan lahan dari tahun ketahun hingga sekarang
lihat gambar 3

Gambar 3. Transek series desa Muara Medak

Transek series ini mengambarkan
kondisi desa sejak tahun 1970,
1980, 1990 dan tahun 2005.
Secara umum didapat informasi :
Sejarah desa tahun 1970
 Sungai masih banyak tumbuhan

bakung dan kumpai ikan masih
utuh
 Permukiman masih sedikit, ada 6

rumah rakit
 Lahan dataran dendah kering

masih hutan rimba
 Rawa – rawa belum beruba/masih

berbentuk hutan
 Hutan masih utuh, hewan masih

banyak
Sejarah desa tahun 1980
 Sungai membesar sudah bersih

dari bakung
 Permukiman proyek sosial 150

unit rumah, jumlah penduduk 600
jiwa
 Lahan dataran rendah kering

bertambah penebangan kayu,
mulai berkebun karet dan buahan

 Rawa – rawa belum beruba/masih berbentuk hutan
 Hutan masih utuh, hewan masih banyak
Sejarah desa tahun 1990
 Sungai masih bersih, ikan masih banyak, ada pelelangan sungai
 Permukiman 1500 Jiwa
 Lahan dataran rendah kering kebun karet bertambah, ladang berbindah –

pindah, n lsudah mulai berkebun
 Rawa – rawa sudah dibuka oleh peladang berpindah – pindah
 Hutan HPH sudah ada masih aktif

Sejarah desa tahun 2005
 Sungai sudah menyempit, ikan mulai berkurang
 Pemukiman 2000 Jiwa
 Lahan dataran kering 500 Ha Karet, 40 Ha sawit,10 Ha kopi
 Rawa – rawa menjadi semak belukar/karena terbakar
 Hutan menjadi rawa karena terbakar dan penebangan liar
 Hutan tidak ada lagi

Informasi diatas merupakan informasi dasar yang digali dari transek series yang
dibuat kelompok , untuk melengkapi informasi tersebut digali lebih mendalam



informasi yang ada pada masih masing anggota kelompok ( dibuat pada tabel
dibawah ini )
Tabel 3.3.2.1 . informasi Pelengkap tabel Transek series.

Tahun Sungai Permukiman Lahan dataran
renda kering

Rawa –
rawa

Hutan

1970 Ikan masih
utuh,dipingiran
masih banyak
bakung dan
kumpai. Sungai
masih sangat sepit
terutama menuju
rimbo antoi dan
sentang karena
bakung dan
kumpai. Jenis ikan
: toman, tapa,
tangkalaso.
Mencari ikan masih
mengunakan alat
sederhana. Jenis
buaya, labi – labi,
kuyo air (berang –
berang)

Di Muara Medak ada 1
rumah, Rimbo Antoi 2
rakit, Sentang 3 rumah
rakit. Jumlah penduduk
lebih kurang 100 jiwa 21
KK. Jalan setapa dipingir
sungai.

Masih hutan rimba. 70 %
rawa – wara. Meranti,
merawan , tembesu,
medang payo, teram, racik
belum terbakar.
Masyarakat sudah
menebang kayu dan dijual
ke Palembang lewat
sungai. Karet masih ada
sedikit

Belum berubah
masih rawa –
rawa

Belum
berubah
bentuk
hutan,
kayu
masih
utuh,
seperti
meranti,jel
utung,pula
i, harimau,
gajah,rusa
binatang
hutan
masih
banyak

1980 Sungai sudah
besar dan bersih
dari bakung. Sudah
ada pelelngan ,
ikan masih cukup
banyak, binatang
sungai masih
banyak

Proyek sosial 100 unit
rumah + diisi warga desa
Pulai Gading 50 unit
rumah. Rimba Antoi 20
KK, Sentang 30 KK.
Talang Ubi 20 KK.
Jumlah penduduk 500 –
600 Jiwa. Sentang masih
jalan setapa. Jalan
perumahan social waktu
itu 1,5 Km panjangnya,
lebar 4 Meter. Rimbo
Antoi jalan tanah 5 Km
panjang, lebarnya 5
meter

Penebang kayu bertamba,
jenis kayu masih banyak,
hutan belum terbakar.
Kebun karet
bertamba.disentang 20 Ha.
Dusun Medak 10
Ha.Kebun perkarangan
jenis nangka, durian,
rambutan, petai, jengkol,
asam,

Tetap belum
terbuka, masih
berbentuk
hutan

Penebang
kayu
bertamba,
kayu
masih
banyak,
hewan
masih
banyak

1990 Sungai sudah agak
bersih, ikan masih
banyak dilelangkan
oleh Kecamatan.
Sunsai menjadi
besar karena
masyarakat
menarik balok,
binatang air,
buaya, berang –
berang sudah
berkurang

Rumah Sosial dan
penduduk sudah banyak
pendatang dari desa lain.
Penduduk dusun Medak
200 KK, dusun 2 Rimbo
Antoi128 KK, dusun 3
Sentang 150 KK. Jumlah
penduduk 1500 Jiwa

Kebun – kebun karet
bertambah ladang
berpindah, sudah
mulai.penebangan kayu
semakin banyak. HPH
sudah menduduki lokasi
hutan dan mempunyai izin
usaha masing – masing.
Kebun karet 378 Ha. Padi
20 Ha kebun karet
bertamba, kebun lain etap

Masih ada tapi
sedikit
terganggu oleh
petani ladang
berpinda –
pinda

Sudah
tidak bisa
ditebang
oleh
masyarak
at, karena
dilarang
oleh
pemilik
HPH

2005 Sungai sudah
menyempit
kembali, ikan
sudah berkurang,
bakung dan rumput
makin bertambah

Penduduk semakin
banyak, ditiap dusun
1,2,3 berjumlah 2000 KK

500 Ha kebun karet Rimbo
Antoi, 40 Ha sawit, 10 Ha
kopi.padi 10 Ha pertahun
Banyak dibuat kebun
setelah terbakar. Dusun 1
karet 15 Ha, sawit 10 Ha,
padi talang 20 Ha. Dusun 3
Karet 800 Ha, Sawit150
Ha, padi 15 Ha

Menjadi
belukar
ditumbuhi
pohon mahang
dan pakis oleh
karena
terbakar

Menjadi
rawa –
rawa
akibat
terbakar
atau habis
timbul
lahan
gambut.

Pada alat kajian Transek series ini juga dibuat tabel F1: tabel Inventasitasi Masalah
dan Peringkat Masalah, Tabel F2 : detil Masalah, Penyebab masalah dan Potensi,
Tabel F3 : Usulan pemecahan masalah berdasarkan potensi desa.



Tabel F1 Inventarisasi masalah dan peringkat masalah Desa Muara Medak

No Topik pembahasan Masalah Skor
1 Pemukiman Jalan dusun 3 Sentang dalam keadaan rusak berat.

Rumah masyarakat desa tidak teratur
4

2 Sungai Jenis – jenis ikan semakin berkurang 3
3 Lahan dataran rendah

kering
Banyak belukar yang belum tergarap. Pada musim
kemarau sering trbakar

4

4 Rawa – rawa Belum dimanfaatkan untuk pertanian. Sering
terbakar dimusim kemarau

4

5 Hutan Batas hutan desa belum jelas. Sering terbakar
dimusim kemarau

4

Tabel F2 : detil Masalah, Penyebab masalah dan Potensi

Detil Masalah Penyebab Masalah Potensi
Jalan dusun 3 Sentang dalam
keadaan rusak berat. Rumah
masyarakat desa tidak teratur

Sering dilewati mobil karet dan
mobil balok, sekarang belum
ada bantuan dari pemerintah,
Belum ada pengerasan Jalan
seperti belum dibatu atau
belum dipondasi.

Tenaga Kerja, sistem
gotong royong

Banyaknya belukar belum
tergarap /terbengkalai hingga
pada musim kemarau sering
terbakar

Kegiatan masyarakat disekitar
rawa-rawa dan hutan cukup
banyak seperti Berburu dan
mencari ikan.

Tim pemadam
kebakaran desa yang
telah dibentuk oleh
SSFFMP

Rawa- rawa sering terbakar
pada musim kemarau

Masih banyak masyarakat
mengunakan sistem bakar
pada saat pembukaan lahan

Tim teknis p3ld,
pemdes

Batas hutan desa Belum jelas Belum ada kesepakatan antara
desa ke desa

Kp/p3ld, Pemdes dan
BPD

Hutan sering terbakar pada
musim kemarau

Rembetan dari kebakaran dari
belukar, lahan gambut

Tim pemadam
kebakaran desa yang
telah dibentuk oleh
SSFFMP

Jenis-jenis ikan semakin
berkurang, jumlah semakin
sedikit.

Alat alat pencari ikan banyak
menyalahi peraturan desa

Aturan desa, sungai
rawa-rawa.

Tabel F3 : Usulan pemecahan masalah berdasarkan potensi desa, dan pengelompokan
masalah.

Detil Masalah
Usulan Pemecahan Masalah

berdasarkan potensi

Pengelompokan
pemecahan

masalah
Jalan dusun 3 Sentang
dalam keadaan rusak berat.
Rumah masyarakat desa
tidak teratur

- Pemasangan portal melalui
dibuat aturan desa

- Mengusulkan ke pemerintah
untuk perbaikan jalan

- Rencana aturan
desa (A)

- Rencana
pembangunan fisik
(C)

Banyaknya belukar belum
tergarap /terbengkalai
hingga pada musim
kemarau sering terbakar

- Penyuluhan pertanian
- Meminta bantuan bibit
- Mengajukan program ke

pemerintah untuk
membangun lahan tidur

- Rencana
Pengembangan
kapasitas SDM (D)

- Rencana Aturan
Desa (A)

Hutan sering terbakar pada Meningkatkan kemampuan Rencana ekonomi dan



musim kemarau kelompok tani untuk mengelolah
lahan tampa pembakaran

pengembangan
kapasitas sdm (B & D)

Batas hutan desa Belum
jelas

Mengadakan pertemuan antar
kades di desa sepadan secara
bertahap

- Aturan desa dan
Pengembangan
kapasitas SDM ( A & D)

Jenis-jenis ikan semakin
berkurang, jumlah semakin
sedikit.

- mengaktipkan Perdes
kembali

- program Kerambanisasi
alternatif ekonomi baru.

- Rencana Aturan
desa (A)

- Rencana Ekonomi
(B)

3.3.3. Hasil dari alat Kajian Kalender Musim
Dari tabel 3.3.3.1 kalender Musim menjelaskan aktipitas masyarakat pada

musim tertentu berdasarkan tipe Lahan. Tabel ini kemudian di analisis untuk

membuat tabel masalah dan proses aktivitas. Dari sini kita dapat melihat masalah

dan akibat yang terjadi pada aktivitas tersebut.

Tabel 3.3.3.1 Kelender Musim Berdasarkan tipe lahan

Hujan Pancaroba Kemarau
NO KEGIATAN

Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Bekerja di lahan darat

- membersihkan kebun * **

2
Bekerja di lahan pasang-
surut

- mulai turun ke sawah **** *** *** ** * **

- merawat sawah **** *** ** **

- panen ** *** *** **

3 Bekerja di perairan
- menangkap ikan &
mencari kerang ** * ** * * * ** *** *** *** *** ***

-

4
Bekerja di kawasan
hutan

- mencari kayu baker ** **

5 Bekerja ke luar Desa ** ** ** *
- mengambil upahan buruh
panen sawah

Keterangan:

*
banyaknya bintang menunjukkan tingkat
intensitas



Tabel F1 Kalender Musim. Tabel Inventarisasi Masalah dan Peringkat Masalah

No.
Topik

Pembahasan
Detil masalah-masalah yang ada Skor

- Banyak hama babi, tikus,walang sangit,burung pipit,ular 3

- Tanah kurang subur 2

- Tidak ada penyuluhan dari PPL 4

- Kurangnya dana untuk pembelian pupuk dan obat – obatan 4

- Terbatasnya alat penggilingan padi 1

A Lahan darat:
Padi Ladang

- SDM dalam bidang pertanian kurang 3

- Bibit karet sulit 2
- Banyak hama babi, rusa, tapir 3

B Kebun karet

- Jalan rusak berat :
(1). Jalan desa dusun III Sentang 8 Km rusak sampai

batas Senawar jaya,
(2). Jalan desa dusun II R. Antoi 30 Km rusak sampai

keLadang Panjang

4

C Kebun Sawit - Banyak hama: babi, landak,tifus,beruang 2
- Bibit kelapa sawit Sulit 3
- Kurang modal untuk beli bibit, pupuk,obat – obatan 4

- SDM kurang tentang ilmu pertanian 3
- Kurang modal untuk beli bibit, pupuk, obat – obatan 2
- Tidak ada penyuluhan dari PPL 1
- Banyak hama jamur, ular, belalang,ulat,tikus dll 4

D Tanaman tumpang
sari

E Ternak kambing - Penyuluh perternakan tidak perna datang kedesa 1
- Sering diserang wabah penyakit kulit 2
- Di dusun III Sentang perlu bantuan bibit kambing 3
- Susah pemasaran kambing 4

F Arang - Pemasaran susah arang 2
- Bantuan modal untuk pembuatan arang 4
- Perlu penyuluhan tentang pembuatan arang 3

G Mencari ikan dan
Udang

- SDM kurang pengetahuan
2

- Penangkapan untuk menangkap ikan kurang / secara
tradisionil.

4

- SDA yang ada semakin berkurang 3

H Mencari Rotan dan
Damar

- SAD semakin terbatas
3

- Perlu penyuluhan tentang industri kecil rotan dan damar 4

I Gambut - Masyarakat tidak tahu manfaatnya. 4

Catatan;
Setiap masalah diberi penilaian sendiri kemudian diambil kesepakatan masalah apa saja yang akan
diteruskan pembahasannya untuk mencari pemecahannya berdasarkan nilai masalah.

Nilai masalah;
4 = sangat penting 2 = kurang penting
3 = penting 1 = tidak penting



Tabel F2. kelender Musim inventarisasi masalah, penyebab masalah dan potensi

No Detil masalah Penyebab masalah Potensi
1. a. Banyak hama Babi, tikus,

walang sangit, br pipit, ulat
1. Banyak sarang Babi di semak

belukar.
2. Kurangnya alat pembasmi

hama

1. SDM ada

b. Tanah kurang subur 1. PH keasaman terlalu tinggi
2. akibat terlal sering terjadi

kebakaran
3. ada kandungan minyak dan

gas bumi

1. Tanah Luas
2. SDM ada

c. Tidak ada Penyuluhan 1. Desa jauh dari kecamatan
2. Jalan rusak dan belum ada

1. SDM ada
2. PPL ada di

Kecamatan
d. Kurangnya dana untuk

pembelian pupuk dan obat-
obatan tn padi

Tingkat ekonomi masyarakat lemah

e. Terbatasnya alat pengilingan
padi

Masyarakat tidak mampu membeli
alat penggilingan padi

Gabah kering banyak

f. SDM kurang dalam penyuluhan
bidang pertanian

Tidak ada penyuluhan 1. SDM ada
2. PPL ada di Kecamatan

2. a. Bibit karet sulit Desa terlalu jauh dari lokasi
pembibitan Sembawa

Lahan luas

b. Banyak hama Babi, Rusa, Tapir Banyak sarang belukar untuk sarang
babi

SDM ada

c. Jalan rusak Berat:
- Jalan desa Di dusun III

Sentang 8 km- Senawar
Jaya

- Jalan desa di dusun II R.
Antoi 30 km Ladang
Panjang

1. Muatan mobil melebihi kapasitas
2. Musim hujan

1. Gotong royong,
swadaya

2. Jalan ada

3. a. Banyak hama Babi, Landak,
Tikus, Beruang

Banyak sarang babi di semak
belukar

SDM ada

b. Bibit kelapa sawit sulit Di desa tidak ada lokasi pembibitan
Sawit

Lahan luas

c. Kurang modal untuk beli bibit,
pupuk, obat-obatan

Tingkat ekonomimasyarakat lemah

4. Sama dengan No.1
5 a. Penyuluh peternakan tidak

perna datang
Desa jauh dari Kecamatan Peternak kambing ada

b. Sering diserang wadah penyakit
kulit

Tidak ada obat-obatan Kambing ada

c. Didusun III sering perlu bantuan
bibit ternak kambing

Belum dapat bantuan Lokasi
pengembangbiakan
kambing sangat luas

d. Susah pemasaran peternakan
kambing

Jauh dari pusat pasar Kambing banyakluas

6. a. Pemasaran Arang Susah Biaya transportasi mahal Arang banyak
b. Perlu bantuan modal untuk

Pembuatan arang
Tingkat ekonomi masyarakat lemah SDM ada dan bahan

baku banyak
c. Perlu Penyuluhan Tentang

pembuatan arang
Desa jauh dari kecamatan Tenaga penyuluh industri

kecil ada
7. a. SDM kurang Penyuluhan tetang

perikanan
Tidak ada penyuluhan dari Dinas
Perikanan

Penyuluh perikanan ada

d. Peralatan untuk menangkap
ikan kurang,secara tradisional

Tidak mampu dan terbatasnya
pengetahuan budidaya ikan

Sungai Lalan, Medak,
Sentang

c. SDA yang semakin berkurang Penangkapan ikan yang kurang
lestari

Sungai Lalan, Medak,
Sentang

8. a. SDA (rotan dan damar)
semakin terbatas

Pemantauan yang tidak efisien Hutan masih ada

b. Kurangnya penyuluhan tentang Belum diketahuinya ada potensi Rotan/ Damar



industri kecil rotan dan damar rotan dan damar
9. Masyarakat kurang mengetahui

tentang pengelolaan dan
pelestarian Hutan dan Lahan
Gambut

Kurang sosialisasi dan penyuluhan
tentang pelestarian dan pengelolaan
hutan dan Lahan Gambut

Hutan dan Lahan Gambut
Luas.

Tabel F3. Kelender Musim . Usulan pemecahan masalah dan pengelompokan pemecahan

No Topik Bahasan Detil Masalah Usulan Pemecahan
Penge
lompo

kan
1 Padi Ladang dan

tanaman tumpang
sari

Banyak Hama ; babi,
tikus, walang sangit,
burung pipit, ular

Perlu Pengarapan semak
belukar, perlu ada alat
pembasmi hama

B

Tanah kurang subur Perlu Penyuluhan dan bantuan
pupuk

B + D

Kurang obat-obatan Perlu bantuan obat-obatan B
Belum ada Pabrik
pengilingan Padi

Perlu bantuan alat /pabrik
pengiling padi.

B

2 Kebun Karet Kesulitan bibit karet Perlu bantuan bibit karet B
Banyak hama Babi, rusa,
tapir

Perlu bantuan alat pembasmi
hama

B

Jalan rusak Berat Perlu perbaikan jalan C
3 Kebun Sawit Banyak Hama, Babi,

Landak, Tikus, Beruang
Perlu ada alat pembasmi
Hama berupa pestisida

B

Kesulitan bibit sawit Perlubantuan bibit sawit yang
berkualitas

B

Kurang modal untuk
membeli pupuk, obat-
obatan

Perlu bantuan pupuk, obat-
obatan pembinaan PPL untuk
perkebunan sawit

B

4 Ternak Kambing Penyuluhan perternakan
tidak pernah datang

Perlu didatangkan penyuluh
perternakan

D

Sering diserang wabah
penyakit kulit

Perlu kunjungan dokter hewan
secara rutin

D

5 Usaha Pembuatan
Arang

Pemasaran sulit Perlu bantuan KUD D

Kurang modal untuk
pembuatan arang

Perlu bantuan modal B

Kurang penyuluhan
tentang pembuatan arang

Perlu penyuluhan dari dinas
terkait

D

6 Mencari Ikan dan
Udang

SDM Kurang
pengetahuan

Perlu penyuluhan dari dinas
perikanan

D

Peralatan untuk
menangkap ikan kurang
(masih tradisonal)

Perlu bantuan alat penangkap
ikan/secara tradisional

B

SDA (ikan dan udang)
yang ada semakin
berkurang

Perlu bantuan kerambah B

7 Rotan dan Damar SDA semakin berkurang Perlu budidaya yang lestari D
Kurang pengetahuan
tentang pemanfaatan
rotan dan damar

Magang pada industri rotan
dan damar di Cirebon

D

8 Gambut Masyarakat belum tahu
pemanfaatannya

Perlu sosialisasi manfaat lahan
gambut

D+E

Keterangan: A : Rencana Aturan Desa, B : Rencana Kegiatan Ekonomi
C : Rencana Bangunan Fisik, D : Rencana Pengembangan Kapasitas SDM
E : Rencana Konservasi/Pelestarian Lingkungan



3.3.4. Hasil dari alat Kajian Bagan Kelembagaan Desa

Dalam kajian kelembagaan desa teridentifkasi beberapa Kelelembagaan di
desa Muara Medak yang berpengaruh terhadap masyarakat.

Gambar 4. Bagan Kelembagaan desa Muara Medak

Kelembagaan yang ada di desa Muara Medak adalah :
1. Pemerintah desa
2. BPD (badan permusyawaratan desa)
3. LPM
4. PKK
5. Karang Taruna
6. Pengajian
7. Kelompok Tani
8. Posyandu/ Polindes
9. Lembaga Adat
10. PPL
11. Komite P3LD
12. Tim Tehnis
13. Kehutanan
14. Babinsa
15. Saumil
16. PT. Gas Pertamina
17. Pendidikan/Sekolah
18. Masjid
19. P2N



Tabel F1. Bagan kelembagaan Daftar Masalah dan Potensi dari Kelembagaan desa
Muara Medak

No MASALAH POTENSI SKOR
1. Pemdes :

-Kades tidak menetap di desa
-Kaur Pemeritahan tidak menetap di
desa
-Kaur Ekokesra tidak menetap di desa
- Kadus kurang aktif



-Rumah ada di dusun 1
-Rumah ada di perumahan Jambi
-Rumah ada di Bayung Lencir
-Rumah ada di dusun 1 3

2. LPM Honor tidak ada Pengurus ada 4
3. PKK : - Tidak ada anggota

 Tidak ada kegiatan
 Dana tidak transparan

Pengurus ada
Dana ada

4

4. Karang Taruna : Dana tidak ada Pengurus dan anggota aktif 3
5. PPL : Belum pernah turun kedesa Penyuluh ada 3
6. Kehutanan : Tidak aktif Petugas ada/Lahan ada 3
7. Babinsa : Tidak aktif Pengurus ada 3

Tabel F2. Tabel Inventarisasi Masalah, Penyebab Masalah dan Potensi desa Muara Medak

No. Detil masalah-masalah
yang ada

Penyebab Masalah Potensi

A 1 Kades tidak menetap di desa. Menetap di propinsi Jambi Rumah didusun1 ada/
Kantor desa ada

A 2 Kaur Pemerintahan tidak
menetap di desa.

Menetap di perumahan
Jambi

- Rumah ada didusun 1/
kantor desa ada.

A 3 Kaur Ekokersa tidak menetap
di desa

Menetap di Bayung Lencir - Rumah ada / kantor ada.

A 4 Kadus dusun 1 tidak aktif Matapencaharian di
Perumahan Jambi

- Rumah ada/ Kantor desa
ada

A5 LPM tidak ada honor Tunjangan/ honor belum
ada

- Ada Pen gurus

A6 PKK tidak aktif Tidak ada anggota - Pengurus ada
A7 PKK tidak ada kegiatan Pakum/ Tidak ada kegiatan -Dana ada pengurus ada
A8 PKK tidak Transparan dana Tidak ada kejelasan dana/

tidak transparansi
- Ada Dana

A9 Karang Taruna tidak ada dana Dana tidak ada - Pengurus dan anggota ada
A10 Babinsa tidak aktif Tidak ada kegiatan/ Tidak

masuk desa
- Pengurus ada

A11 Kehutanan tidak aktif Tidak ada kegiatan/ Tidak
masuk desa

- Pengurus ada

A12 PPL tidak aktif Tidak pernah turun
kelapangan/Masuk desa

- Pengurus ada

Formulir 2 didiskusikan dengan peserta untuk memilih detil masalah yang akan
dijadikan contoh dan dimasukan ke formulir 3 (F3) Kemudian dilakukan pembahasan
kelompok untuk mengisi formulir F3

Tabel F3. Tabel Inventarisasi Masalah dan Usulan Pemecahan Masalah
berdasarkan Potensi
No. Detil masalah-

masalah
Yang ada

Usulan Pemecahan
Masalah berdasarkan

Potensi Desa

Pengelompokan Usulan
Pemecahan Masalah

1. Kades tidak menetap di
desa

- Mengusulkan kecamat dan
kabupaten memberikan teguran
Kepada pemerintahan desa

A. Usulan Pemecahan masalah
yang berbentuk ATURAN
DESA/ADAT



2. Kaur Pemerintahan tidak
menetap di desa

3. Kaur Ekokesra tidak
menetap didesa

4 Kadus dusun 1 tidak aktif

- Sangsi harus dipertegas
- Pemberian insentif tambahan
kepada Pemdes

5 LPM belum ada honor /
tunjangan

Usulan kepada PMD agar
segera mengalokasikan
anggaran honor untuk LPM

6 PKK tidak aktip dan tidak
ada kegiatan

- Segera diadakan rapat
kepengurusan/ regenerasi
pengurus yang dipimpim
langsung oleh ketua PKK
kecamatan untuk memilih
kepengurusan.

7 PKK tidak transparansi
dana

Menanyakan tentang dana PKK
desa kepada ketua PKK desa

9 Karang taruna tidak ada
dana

Mengajukan usulan proposal
kegiatan kepada instansi terkait
yang berkaitan dengan sarana
dan prasarana kepemudaan

10 Babinsa tidak aktif -Segera mengadakan koordinasi
kepada pihak babinsa dan
kecamatan
- Melibatkan babinsa dalam
kegiatan – kegiatan desa

11 Kehutanan tidak aktif -Mengadakan koordinasi dan
komunikasi dengan dinas
kehutanan
- Dinas kehutanan dan
masyarakat desa bersama
menjaga kelestarian hutan

12 PPL tidak aktip -Mengadakan koordinasi dan
komunikasi dengan dinas
kehutanan
-Mengadakan penyuluhan kepada
kelompok tani

- Mengadakan rapat tentang
aturan desa oleh pihak
kecamatan dan PMD

- Direfisi kembali aturan desa
oleh pihak Kabupaten

- Mengusulkan ke Pemda dan
DPRD Peraturan untuk Honor
LPM

- Melaksanakan pemilihan
kepengurusan baru PKK,
dipantau langsung oleh
Kecamatan dan Kabupaten

B. Usulan Pemecahan masalah
yang berbentuk kegiatan
PENGEMBANGAN EKONOMI
- PPL melaksanakan
Pendampingan Kelompok Tani
untuk kemajuan Pertanian Desa

C. Usulan Pemecahan masalah
yang berbentuk kegiatan
PEMBANGUNAN FISIK DESA
(SARANA dan PRASARANA)
-Mengajukan Proposal yang
berkaitan dengan Sarana dan
Prasarana Kegiatan Kepemudaan
Desa

D.Usulan Pemecahan masalah
yang berbentuk kegiatan
PENGEMBANGAN KAPASITAS
MASYARAKAT
- PEMDES mengadakan
pertemuan dengan Pihak
BABINSA untuk ikut Kegiatan
desa

E. Usulan Pemecahan masalah
yang berbentuk kegiatan
KONSERVASI
- Pihak Kehutanan mengadakan
pengawasan dan komunikasi
dengan masyarakat desa upaya
penangulangan kebakaran Hutan



4.1. Penilaian Kegiatan
Sebelum kegiatan lokakarya dimulai masyarakat menyatakan harapan-harapan

dan penilaian terhadap kegiatan ini.

Tabel 4.1.1. Pendapat Masyarakat peserta Lokakarya.

Pertanyaan sebelum
Lokakarya

Pendapat Peserta

Apa Harapan perserta dari
Penyelengaraan Lokakarya ini
sehubungan penatagunaan lahan
desa.

 Hubungan antar desa terjalin dengan harmonis
 Ingin memajukan lebih makmur
 Pembangunan desa Muara Medak lebih baik kedepan
 Bisa mendidik kader – kader yang berkwalitas untuk desa
 Kegiatan ini terlaksana dengan baik
 Adanya pihak penyuluh pertanian desa
 Ekonomi masyarakat menjadi stabil
 Adanya batas desa dengan sepadan dengan tanda-tanda

yang jelas
 Semoga seharusnya pelatihan ini baik antar desa maupun

lahan desa dapat terjalin dengan baik dan mengerti dengan
lahan desa.

 Agar dapat terujut sesuai dengan harapan Masyarakat.
 Supaya daerah lahan desa lebih baik dari sebelumnya dan

berjalan secara baik dan lancar
 Team pokja 3 Masuk dusun 2 Rimbo Antoi
 Dibangunnya rumah sekolah dan jalan desa untuk dusun 2
 Menambah wawasan dan pengalaman
 Pembangunan jalan menjadi prioritas
 Tolong beri kami masukan bias desa kami sukses
 Semua hutan yang ada didesa ini habis dibikin lahan

peretanian.
 Manajemen lahan desa supaya penataanya benar.

Hal penting apa yang ingin
diketahui sehubungan dengan
penataggunaan lahan desa
melalui Lokakarya ini.

 Dapat mengetahui batas antar desa dengan jelas
 Supaya lebih tahu lagi
 Ingin pengembangan ekonomi rumah tangga
 Lokakarya ini bukan sekedar teori tapi bukti
 Bangun sarana dan prasarana desa medak
 Mohon bantuan dan bimbingan
 Kami ingin makmur seperti desa lain
 Ingin dibuatkan perkebunan
 Kekompakan untuk persatuan
 Ingin dibangunkan rumah sekolah
 Ingin mengelola lahan yang luas
 Supaya desa Talang lubuk ada kemajuan
 Mengetahui Sketsa desa/peta desa yang benar dan dapat

dipertanggung jawabkan
 Dapat mengetahui supaya penatagunaan lahan desa

dengan laik dan benar.
 Supaya lahan desa tetap rapi dan baik.
 Kesulitan mencegah Hama.

BAB IV
REKOMENDASI



4.2. Rencana Tindak Lanjut

Pada akhir Lokakarya ini dibuat rencana tindak lanjut kegiatan bersama
masyarakat.

KEGIATAN KAPAN
BERAPA

LAMA
JUMLAH
PESERTA

B AGAIMANA
PENDANAANNYA

Sosialisasi hasil work shop
P3LD

- H 1 Minggu dari
jadwal

- - -

Musyawara Penyusunan
Rencana Tataguna lahan Desa

Minggu 2-4 september
2005

3 hari 30 orang SSFFMP

Pelatihan Tim Teknis P3LD Minggu 1 Oktober
2005

4 hari 9 orang anggota
tim Teknis

SSFFMP dan desa

Pertemuan dengan desa
sepadan (cek batas desa
awal)

Dijadwalkan oleh desa
talang Lubuk

Anggaran Desa

Pertemuan penetapan tata
batas Wilayah desa Talang
Lubuk dengan desa Sepadan

Minggu 1-3 okt 2005, 2 hari 35 orang dari 5
desa perbatasan
dengan desa
Talang Lubuk

SSFFMP dan Desa


