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Pengertian-pengertian 
Sonor Budidaya padi secara tradisional yang dipraktekkan di 

Sumatera Selatan pada daerah-daerah rawa pada musim 
kemarau panjang. 

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

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

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

Saprodi Paket bahan-bahan pendukung guna produksi budidaya 
pertanian seperti benih, pupuk, insektisida, herbisida dll.



1. GAMBARAN UMUM  
1.1  Pendahuluan                                                                                 

Pembukaan lahan dengan cara pembakaran biasa dilakukan secara turun temurun 
dikalangan masyarakat pedesaan di Sumatera Selatan guna membangun kebun, 
pertanian dengan cara tebas tebang bakar, sonor dan nglebung (mencari ikan di 
daerah rawa pada musim kemarau panjang).
Study yang dilakukan Bappenas (1999), menemukan bahwa sekitar 10 juta ha 
areal terbakar diseluruh Indonesia selama kebakaran hutan dan lahan tahun 
1997/1998, merugikan negara sekitar 10 milyar US$ ditambah kerugian yang tidak 
dapat dinilai dengan uang dari hilangnya keanekaragaman hayati sebagai sumber 
genetic, kerusakan tanah untuk budidaya pertanian, hilang atau rusaknya asset 
hutan dan kebun serta polusi udara oleh asap.
Banyak hasil-hasil penelitian sampai pada kesimpulan bahwa akar penyebab 
kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh tingkat pendidikan dan 
rendahnya pendapatan masyarakat pedesaan. Masyarakat tidak mempunyai 
alternative selain menggunakan api sebagai cara yang paling sederhana, murah, 
efisien dan cepat guna membuka lahan. Kejadian meluasnya kebakaran hutan dan 
lahan yang tidak terkendali diperparah dengan adanya konsesi bekas pembalakan 
yang ditinggalkan dan lahan-lahan terlantar yang ditumbuhi alang-alang dan 
semak belukar yang rawan terhadap kebakaran.
Kesulitan memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dimana-mana di 
Indonesia, menunjukkan keterbatasan dari setiap sistim pemadaman kebakaran 
yang ada, yang nyaris tidak mungkin memadamkan ribuan titik api yang terjadi 
secara bersamaan disuatu wilayah. Oleh sebab itu, langkah yang paling penting 
didalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah terletak pada 
pencegahan dan pemadaman dini pada setiap kejadian kebakaran oleh seluruh 
masyarakat dan stakeholders yang terkait.
Menghadapi kondisi yang disebutkan diatas, strategi SSFFMP didalam rangka 
mempromosikan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan termasuk 
didalamnya pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang efektif adalah melalui 
apa yang disebut sebagai Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan yang Berbasis 
Masyarakat atau Community Based Fire Management (CBFiM).
Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan yang Berbasis Masyarakat dapat secara 
sederhana didifinisikan sebagai suatu pendekatan untuk menciptakan pengelolaan 
kebakaran hutan dan lahan, dengan menempatkan masyarakat setempat sebagai 
pemain utama yang berperanan penting didalam pencegahan dan pemadaman 
dini terhadap kebakaran hutan dan lahan.
Peningkatan kemampuan masyarakat didalam pendekatan pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan yang berbasis masyarakat, diperlukan dukungan dari 
segenap stakeholders terkait, melalui peningkatan kesadaran lingkungan, 
memberi contoh alternatif kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat selain 
membakar, pelatihan teknologi budidaya/tepat guna, peningkatan kemampuan 
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kelembagaan pada tingkat kelompok tani/desa, membangun motivasi dan 
mendorong partisipasi aktif serta kemampuan masyarakat didalam pencegahan 
dan pengendalian dini kebakaran hutan dan lahan.
Strategi SSFFMP didalam upaya merealisasikan pendekatan pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan yang  berbasis masyarakat tersebut, proyek 
menerapkan 7 komponen kegiatan yakni komponen Pelatihan dan Peningkatan 
Kesadaran Masyarakat, Sistim Informasi Geografis dan Kebakaran Hutan dan 
Lahan, Pemadaman Kebakaran Hutan, Rencana Tata Ruang, Pemberdayaan 
Masyarakat, Integrasi Gender dan Penguatan Lembaga Swadaya Masyarakat. 
(Lampiran No. 1) 
Laporan yang disajikan dibawah ini adalah ringkasan laporan tentang kegiatan 
komponen pemberdayaan masyarakat yang membangun 13 contoh lapangan 
kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan penguatan kelembagaan 
kelompok tani pada 3 kabupaten prioritas di Propinsi Sumatra Selatan. 
Diharapkan dampak dari kegiatan komponen pemberdayaan masyarakat ini, 
didalam kombinasinya dengan komponen kegiatan SSFFMP yang lain, dapat 
sebagai sebuah model pendekatan didalam rangka mengurangi kebakaran hutan 
dan lahan di Sumatera Selatan.

1.2  Konteks Pengembangan                                                                             
Konteks pengembangan dari komponen pemberdayaan masyarakat yang 
disajikan didalam laporan ini adalah merupakan bagian dari strategi SSFFMP 
didalam rangka mencapai sasaran umum dan tujuan proyek sebagaimana 
tercantum didalam Financing Memorandum.
South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) adalah proyek 
kerjasama teknik yang didanai bersama (sesuai Financing Memorandum 
IDN/RELEX/1999/0103) antara Masyarakat Uni Eropa dengan Pemerintah 
Republik Indonesia melalui Departemen Kehutanan.
Sasaran Umum: “Membangun sebuah model tentang pengelolaan sumber daya 
hutan dan lahan yang rasional dan berkelanjutan di Indonesia,” dan
Tujuan proyek: “Membantu dan memfasilitasi pembangunan sebuah sistem yang 
terkoordinasi tentang pengelolaan kebakaran hutan dan lahan baik di tingkat 
propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa diseluruh propinsi Sumatera Selatan, 
dimana seluruh stakeholder yang terkait, termasuk sektor swasta, bekerja bersama 
mengurangi dampak dari kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan alam 
dan lingkungan social”.
Tigabelas desa dari tiga kabupaten rawan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera 
Selatan telah dipilih oleh Multi Stakeholders Forum (MSF) pada tingkat kabupaten 
sebagai desa-desa prioritas bagi bantuan dari proyek.
Contoh lapangan penguatan kelembagaan dan kegiatan alternatif peningkatan 
pendapatan masyarakat, khususnya pada bidang pertanian dan industri rumah 
tangga, dibuat didalam kerjasama dengan berbagai stakeholders, baik dari 
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perguruan tinggi, lembaga terkait pada tingkat kabupaten, propinsi, nasional 
maupun internasional, yang juga melibatkan sector swasta dan lembaga swadaya 
masyarakat.
Lembaga-lembaga mitra kerjasama tersebut diatas, dapat disebutkan antara lain 
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan, Dinas-dinas 
tingkat Propinsi dan Kabupaten (Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perdagangan 
Industri dan Penanaman Modal), Balai Penelitian Karet Sembawa, BB Padi 
Sukamandi, BBP Mektan Serpong, IRRI, Universitas Gajah Mada, Universitas 
Sriwijaya dan banyak lagi lembaga yang tidak dapat disebut satu persatu.
Kerjasama dengan sektor swasta termasuk antara lain HTI Sinar Mas Group, para 
pemilik penggilingan padi dan bengkel alsintan setempat; sementara kerjasama 
dengan lembaga swadaya masyarakat melibatkan para anggota konsorsium LSM 
Sumatera Selatan, antara lain Yayasan Kemasda, LPH-PEM, OWA, WBH dll.
Penguatan kelembagaan kelompok tani guna kemandirian dan keberlanjutan, 
antara lain dilaksanakan melalui pelatihan, studi banding, permagangan dan 
pendampingan bulanan secara berkala.
Tiga belas desa dengan kegiatan penguatan kelembagaan kelompok tani dan 
alternatif peningkatan pendapatan masyarakat yang dibangun, adalah:

1. Desa Ulak Kemang, OKI: Perikanan dengan Sistim Keramba
2. Desa Ujung Tanjung OKI: Pengembangan Ternak Sapi
3. Desa Riding OKI: Penggemukan Kerbau Rawa
4. Desa Simpang Tiga, OKI: Budidaya Padi Rawa Lebak
5. Desa Upang, Banyuasin: Alat Pengering Gabah Berbahan Bakar Sekam 

dan Penggilingan Padi
6. Desa Muara Telang, Banyuasin: Budidaya Padi pada Lahan Rawa Pasang 

Surut dan Jasa Alsintan
7. Desa Talang Lubuk, Banyuasin: Pengolahan Kelapa Terpadu
8. Desa Perajen, Banyuasin: Budidaya Padi pada Lahan Rawa Pasang Surut 

dan Jasa Alsintan
9. Desa Pagar Desa, MUBA: Penggilingan Padi dan Pengembangan Ternak 

Kambing
10. Desa Bayat Ilir, MUBA: Sistim Pertanian Terpadu antara Ternak Sapi, 

Tanaman Hortikultura dan Ternak Kambing.
11. Desa Kali Berau, MUBA: Perkebunan Karet dengan Bibit Unggul
12. Desa Mangsang, MUBA: Pengembangan Ternak Sapi
13. Desa Muara Medak, MUBA: Budidaya Padi Pada Lahan Kering dan 

Penggilingan Padi
Road Map komponen pemberdayaan masyarakat 2003-2007 yang telah 
dilaksanakan adalah sebagai berikut:
Output: “Membangun 13 contoh lapangan, dengan melibatkan aspek gender, 
perencanaan pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan oleh multistakeholders 
secara partisipatif, termasuk didalamnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan 
yang efektif, pada desa-desa terpilih”.



Milestones:
2003
- Survey social ekonomi pada 30 desa terpilih pada 3 kabupaten prioritas. Data 

yang dikumpulkan meliputi:
~ Data umum desa
~ Kekayaan sumber daya alam yang tersedia
~ Pola penghidupan masyarakat
~ Analisa kondisi dan permasalahan desa
~ Inventarisasi usulan bantuan kegiatan peningkatan pendapatan 

masyarakat
- P/RRA terhadap 13 desa yang dipilih MSF oleh proyek, BPTP, LSM dan IPB
2004: 
Bekerjasama dengan stakeholders terkait membangun 6 (enam) contoh lapangan 

kegiatan peningkatan pendapatan.
- Lokakarya sosialisasi komponen pemberdayaan masyarakat  
- Penyiapan usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tahap I pada 6 desa 

prioritas
- Pelatihan-pelatihan tentang teknologi budidaya kegiatan peningkatan 

pendapatan yang dipilih
- Studi banding tentang sistim pertanian terpadu bagi masyarakat desa terpilih
- Fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
2005:
Bekerjasama dengan stakeholders terkait, membangun tahap II bagi 5 (lima) 
contoh lapangan yang baru, melanjutkan dan memelihara 6 (enam) kegiatan 
pemberdayaan masyarakat yang telah dibangun sebelumnya.
- Pertemuan desa untuk pemilihan kegiatan tahap II, analisa kebutuhan dan 

teknologi budidaya yang telah ada dimasyarakat.
- Penyiapan proposal kegiatan yang dipilih masyarakat
- Pemeliharaan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2004
- Pengadaan barang
- Pelaksanaan kegiatan yang dipilih pada 5 desa baru
- Pelatihan teknologi dan managemen budidaya atas kegiatan yang dipilih
- Lokakarya guna monitoring dan evaluasi secara partisipatif
2006: 
Bekerjasama dengan stakeholders terkait, membangun tahap III bagi 2 (dua) 
contoh lapangan yang baru, melakukan konsolidasi, pemeliharaan serta siap 
mandiri terhadap 13 kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat yang telah dan 
sedang dibangun, didalam rangka mengurangi kebakaran hutan dan lahan di 
Sumatera Selatan.
- Pelatihan dan studi banding

~ Studi banding ke Propinsi Jawa Barat dan Banten, melihat teknologi 
budidaya yang relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan didesa, 
berbagi pendapat dan pengalaman keberhasilan managemen dibidang 
pertanian dan peternakan.

~ Pelatihan-pelatihan tentang:
- Managemen dan teknologi budidaya pilihan
- Managemen dan dinamika kelompok taniguna kemandirian
- Pembuatan kompos dari limbah pertanian dan kotoran ternak
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- Kesehatan ternak bagi petani
- Perencanaan partisipatif dan terpadu bagi kegiatan kelompok tani
- Penyuluh Swakarsa dan Sukarelawan Kesehatan Hewan 

(Sukakeswan)
- Lokakarya pemberdayaan masyarakat, monitoring dan evaluasi secara 

partisipatif, khususnya monitoring dampak didalam rangka mengurangi 
kebakaran hutan dan lahan.

2007: 
Bekerjasama dengan stakeholders terkait mengadakan konsolidasi terhadap 13 
kegiatan penguatan kelembagaan kelompok tani dan peningkatan pendapatan 
masyarakat yang telah dibangun semenjak 2004-2006, agar kelompok tani siap 
mandiri didalam rangka mengurangi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera 
Selatan.
- Studi Banding, Pelatihan dan Sekolah Lapangan bagi Petani

~ Studi banding dan magang bagi kelompok tani dan penyuluh pertanian 
kedesa-desa contoh di Sumatera guna melihat keberhasilan dan 
berbagai/tukar pengalaman

~ Pelatihan:
- Pelatihan tambahan atas managemen dan teknologi budidaya pilihan
- Pelatihan bagi Pelatih (ToT) untuk PPL Swakarsa, Sukakeswan dan 

LSM
~ Sekolah lapangan bagi petani: mengkonsolidasi sekolah lapangan bagi 

petani tentang managemen pasca panen padi bekerjasama dengan IRRI, 
BB Padi Sukamandi, BBP Mektan Serpong serta BPTP Sumatera Selatan.

- Penguatan kelembagaan kelompok tani:
~ Pembulatan peningkatan kemampuan managemen dan dinamika 

kelompok, perencanaan kegiatan kelompok partisipatif, pembukuan 
keuangan kelompok guna kemandirian dan keberlanjutan.

- Pertemuan monitoring dan evaluasi akhir tentang program pemberdayaan 
masyarakat yang berwawasan gender dan serah terima pembinaan 
selanjutnya kepada stakeholders terkait termasuk LSM.

Input-input yang diperlukan:
- Survey sosial ekonomi, PRA, RRA
- Pertemuan dan lokakarya
- Internasional/Nasional experts jangka pendek
- Pelatihan-pelatihan
- Pendampingan
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1.3 Sasaran dan Hasil yang Diharapkan dari Komponen Pemberdayaan Masyarakat didalam Pengelolaan Kebakaran Hutan Dan Lahan Terpadu serta bagi SSFFMP                                                                             
Sasaran umum proyek selama 5 tahun (2003-2007) mencakup 5 hasil 
khusus sebagaimana tercantum didalam Financing Memorandum.

- Hasil 1: Kondisi kelembagaan tercipta yang memungkinkan diterapkannya 
pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang efektif.

- Hasil 2: Stakeholders diberdayakan mampu mengorganisasi dan menerapkan 
mekanisme pengelolaan kebakaran hutan dan lahan diwilayahnya.

- Hasil 3: Kemampuan terbentuk dan inisiatif terdukung sehingga lahan dan 
sumberdaya alam dikelola secara berkelanjutan.

- Hasil 4: Organisasi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat 
terdukung dan mampu membangun system yang dapat memonitor dampak 
dari pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang baik terhadap lingkungan 
dan masyarakat (issu gender, penghidupan, pendapatan masyarakat, dll), 
serta hasil-hasil dari kegiatan tersebut mudah diketahui masyarakat.

- Hasil 5: Lembaga-lembaga pemerintah (pada tingkat nasional, propinsi 
maupun kabupaten) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan terdukung yang 
mampu menghasilkan kebijakan dan struktur organisasi, sedemikian rupa 
yang dapat mempromosikan pengelolaan sumberdaya alam yang 
berkelanjutan termasuk didalamnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan 
yang efektif.

Sasaran khusus dari komponen pemberdayaan masyarakat sebagaimana 
tercantum didalam rencana kerja tahunan proyek adalah ìMembangun contoh 
tingkat lapangan pada 13 desa terpilih, yang memasukkan didalamnya aspek 
gender, perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam yang partisipatif 
dan melibatkan segenap stakeholders terkait, termasuk didalamnya pengelolaan 
kebakaran hutan dan lahan yang efektifî.
Hasil-hasil yang diharapkan dari komponen pemberdayaan masyarakat 
adalah:
1. Output: Terbangunnya 13 contoh tingkat lapangan kegiatan peningkatan 
pendapatan masyarakat pada 13 desa terpilih
2. Manfaat langsung: Produksi dan pendapatan petani meningkat, kelembagaan 
petani berkembang, kuat dan mandiri
3. Manfaat jangka panjang: Berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan 
pada desa-desa prioritas, pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan 
tercipta dan diperkuat.
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2  PENCAPAIAN HASIL KEGIATAN  
2.1  Pencapaian Kegiatan sampai dengan saat ini                                                                                         
 

Dipandu dan mengacu kepada Rencana Umum dan Rencana Tahunan Proyek 
SSFFMP, kegiatan komponen pemberdayaan masyarakat telah secara bertahap 
membangun 13 contoh lapangan kegiatan penguatan kelembagaan kelompok tani 
dan alternatif peningkatan pendapatan masyarakat, sebagai bagian dari strategi 
mengurangi kebakaran hutan dan lahan pada desa-desa terpilih.
Komponen pemberdayaan masyarakat menitik beratkan kegiatannya pada 
pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan mempromosikan 
alternatif peningkatan pendapatan masyarakat dengan penggunaan teknologi 
budidaya pertanian yang baik termasuk didalamnya managemen pasca panen dan 
penggunaan alat dan mesin pertanian sebagaimana mestinya.
Kegiatan-kegiatan tersebut diatas dilaksanakan melalui pelatihan, lokakarya, studi 
banding dan permagangan guna keberlanjutan dan kemandirian kelompok tani 
sasaran.
Pelatihan teknologi budidaya pertanian dipandu oleh para instruktur dan ahli 
dibidangnya masing-masing dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 
Sumatera Selatan, Balai Besar Padi Sukamandi, International Rice Research 
Institute (IRRI), UNSRI, UGM dan lembaga lain yang berkompeten. Penguatan 
kelembagaan kelompok tani dan pendampingan pada pertemuan berkala bulanan 
dipandu oleh lembaga swadaya masyarakat yang dikontrak oleh proyek.
 
Tigabelas contoh lapangan peningkatan kelembagaan kelompok tani dan alternatif peningkatan pendapatan masyarakat yang dibangun proyek pada 13 desa terpilih adalah:

1. Pengembangan sapi “Bali” di Desa Mangsang, Kab MUBA
2. Pembangunan kebun karet dengan bibit unggul di Desa Kali Berau, Kab MUBA
3. Pengembangan pertanian terpadu antara ternak Sapi, Kambing dan tanaman Hortikultura di Desa Bayat Ilir, Kab MUBA
4. Pengembangan Penggilingan Padi dan ternak Kambing di Desa Pagar Desa, Kab MUBA
5. Budidaya padi pada lahan kering dan penggilingan padi di Desa Muara Medak, Kab MUBA
6. Managemen pasca panen padi dengan pengenalan alat pengering gabah berbahan bakar sekam di Desa Upang Kab Banyuasin
7. Budidaya padi pada lahan pasang surut dan pengembangan Unit Pelayanan Jasa Alsintan di Desa Muara Telang, Kab Banyuasin
8. Pengolahan kelapa terpadu di Desa Talang Lubuk, Kab Banyuasin
9. Budidaya padi pada lahan pasang surut dan pengembangan Unit Pelayanan Jasa Alsintan di Desa Prajen Jaya, Kab Banyuasin
10.Perikanan dengan sistim Karamba di Desa Ulak Kemang, Kab OKI
11. Penggemukan Kerbau Rawa di Desa Riding, Kab OKI
12. Pengembangan ternak Sapi di Desa Ujung Tanjung, Kab OKI
13. Budidaya Padi pada lahan Rawa Lebak dan Unit Pelayanan Jasa Alsintan di Desa Simpang Tiga, Kab OKI
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Uraian singkat kegiatan yang dilaksanakan pada 13 desa sasaran sampai dengan 
pertengahan 2007, sebagai berikut:

Maksud dari contoh lapangan ini adalah memperkenalkan kegiatan 
pengembangan ternak sapi sebagai alternative peningkatannpendapatan 
masyarakat didalam rangka mengurangi praktek perladangan berpindah.
Kebun masyarakat dan hutan disekitar desa Mangsang sejauh mata memandang 
mengalami kerusakan akibat bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 1997, 
dimana api diduga berasal dari praktek pembukaan lahan dengan cara 
pembakaran yang tidak terkendali ditengah kekeringan musim kemarau panjang 
yang dipengaruhi phenomena El-Nino.
Kegiatan proyek dimulai tahun 2004 dengan membentuk satu kelompok tani yang 
terdiri dari 8 orang petani anggota. Bantuan proyek dengan pola sharing, dimana 
untuk pembuatan kandang petani menyediakan lahan, material lokal yang tersedia 
seperti kayu dan tenaga kerja gotong royong anggota kelompok tani sendiri, 
sementara proyek memberikan bantuan material lainnya.
Sebagai modal awal, proyek memberikan bantuan 8 (delapan) ekor sapi ras “Bali” 
dan mesin pencacah rumput, selanjutnya diikuti pelatihan managemen 
penggemukan/ pengembangan ternak sapi. Pada tahun 2005 proyek memberi 
bantuan tambahan ternak sapi lagi untuk 2 kelompok tani yang baru yang dibentuk 
pada 2 dusun yang berbeda, sehingga bantuan ternak secara keseluruhan menjadi 
22 ekor.

2.1.1. Pengembangan sapi “Bali” di Desa Mangsang, Kab MUBA
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Kelompok tani yang dibentuk dan dibina pada 3 dusun di Desa Mangsang tersebut 
adalah kelompok tani “Sumber Rejeki” di Dusun Mangsang, kelompok tani “Urip 
Mulyo” di Dusun KTGR dan kelompok tani “Sumber Urip” di Dusun Hijrah Mukti. 
Surat perjanjian perguliran pengembangan ternak sapi ditandatangani pada tahun 
2005 antara proyek dan anggota kelompok tani, disaksikan oleh Kepala Desa, 
Dinas Peternakan dan Pertanian Kab MUBA dan LSM pendamping.
Surat perjanjian perguliran ini penting guna memperjelas hak dan kewajiban dari 
para anggota kelompok terhadap ternak yang dipeliharanya, memastikan bahwa 
kegiatan akan terus berkembang, petani anggota baru dapat bergabung dan juga 
dapat menerima ternak dikemudian hari. 
Pada pertengahan 2007, sapi telah berkembang menjadi 38 ekor, yang dipelihara 
oleh 58 orang anggota kelompok termasuk isteri. Berdasarkan surat perjanjian 
perguliran ternak yang telah ditandatangani tersebut diatas, sampai akhir Juli 2007 
telah digulirkan sebanyak 12 ekor anak sapi kepada anggota kelompok tani baru 
penerima perguliran.
Menjelang berakhirnya masa proyek, secara bertahap kegiatan ini diserahkan 
pembinaan selanjutnya kepada lembaga pemerintah yang berkompeten di Kec 
Bayung Lincir. Membantu pembinaan oleh lembaga formal, proyek telah melatih 5 
orang tenaga sukarelawan kesehatan hewan (Sukakeswan), 1 tenaga motivator 
desa dan 2 orang PPL Swakarsa.

Maksud pembuatan contoh lapangan ini adalah memperkenalkan pembuatan 
kebun karet rakyat dengan menggunakan bibit karet unggul, dengan pola tumpang 
sari sebagai alternatif peningkatan pendapatan petani daripada melaksanakan 
praktek perladangan dengan pembakaran dan menggunakan bibit karet lokal yang 
produksinya rendah. Dimulai pada tahun 2004, satu kelompok tani dibentuk 
dengan nama “Usaha Makmur” yang beranggotakan 7 orang suami isteri petani. 
Kelompok tani membuka lahan seluas 7 Ha, membangun 1 pondok pertemuan, 
pemagaran dengan tenaga mereka sendiri. Proyek memberikan bantuan bibit karet 
unggul, dibeli dari Balai Penelitian Karet Sembawa, bibit karet klon IR-39 (1.800 
batang) dan klon PB-260 (2.400 batang) serta 1 paket pupuk dan herbisida.
Pelatihan tentang teknik budidaya kebun karet dilaksanakan pada akhir tahun 
2004. Pada tahun pertama, tanaman karet ditumpang sarikan dengan padi lahan 
kering varietas lokal dan tanaman hortikultura. Hasil panen padi rata-rata 2 ton per 
Ha. Pada tahun 2005/2006 proyek membantu petani dengan varietas padi unggul 
jenis Situ bagendit, Situ patenggang and Towuti, dibeli dari Balai Besar Padi 
Sukamandi. Walau mendapat serangan hama dan penyakit padi yang cukup parah, 
petani masih mendapat hasil panen padi rata-rata 3 ton per Ha. Sampai 
pertengahan 2007 pertumbuhan karet dalam keadaan baik dan memuaskan.
Perjanjian perguliran hasil kegiatan antara proyek dan anggota kelompok tani, 
ditandatangani bulan Mei 2007, disaksikan Kepala Desa, Penyuluh Pertanian dan 
LSM Pendamping. Perjanjian perguliran ini sangat penting guna memperjelas dan 

2.1.2. Perkebunan karet rakyat dengan bibit unggul di Desa Kali Berau, Kab 
MUBA
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mengikat tentang hak dan kewajiban anggota kelompok tani atas kebun karet yang 
dipeliharanya, memastikan bahwa anggota kelompok tani lain dapat bergabung 
dalam kegiatan dan juga dapat menerima bibit karet unggul dari hasil perguliran 
dikemudian hari.
Guna keberlanjutan pendampingan, dilatih tenaga sukarelawan yang diambil dari 
kalangan petani sendiri 1 orang Motivator Desa dan 2 orang PPL Swakarsa.

Sasaran dari pembuatan contoh lapangan ini adalah peningkatan pendapatan 
masyarakat melalui pengembangan sistim pertanian terpadu. Sebelumnya petani 
hanya tergantung pada tanaman hortikultura, khususnya cabe dan kacang 
panjang, melalui kegiatan ini dikombinasikan dengan pengembangan ternak sapi 
dan kambing. Di Dusun 2 Desa Bayat, kegiatan pemberdayaan masyarakat khusus 
bagi perempuan dibawah pembinaan Gender Specialist, meliputi 16 sapi Bali dan 
0,5 Ha tanaman hortikultura melibatkan 1 kelompok tani dengan 14 anggota petani 
perempuan dan suaminya, dengan memanfaatkan kompos/pupuk kandang ternak 
yang dipelihara. Pengembangan ternak kambing, dimulai dengan modal awal 
sebanyak 86 ekor kambing lokal jenis Kacang, dipilih oleh kelompok tani dari Dusun 
1 Desa Bayat Ilir. Pada kegiatan ternak kambing dijumpai kendala mortalitas ternak 
kambing yang tinggi karena berbagai sebab. Pelatihan teknis budidaya ternak 
dilaksanakan pada tahun 2005 bekerjasama dengan BPTP dan Dinas Pertanian 
dan Peternakan Kab MUBA, diikuti oleh pelatihan Sukarelawan Kesehatan Hewan 
(Sukakeswan) sebanyak 5 orang, bekerjasama dengan Heifer International 
Indonesia. Pada pertengahan 2007 keadaan ternak kambing yang dipelihara 
sebanyak 27 ekor oleh 11 anggota kelompok tani.
Surat perjanjian perguliran ternak sapi dan ternak kambing ditandatangani antara 
proyek dan anggota kelompok tani, disaksikan oleh Kepala Desa, petugas Dinas 
Peternakan Kab MUBA dan LSM pendamping. 
 
Guna mendukung dan memfasilitasi kelompok tani lebih lanjut, proyek telah melatih 
dan merekrut sukarelawan yang berasal dari kalangan petani sendiri adalah 4 
orang motivator desa dan 4 orang PPL Swakarsa.

2.1.3. Kegiatan Pertanian Terpadu dengan Ternak Sapi dan Ternak 
Kambing di Desa Bayat Ilir, Kab MUBA

Pertemuan kelompok dengan Petugas Penyuluh Lapangan.
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2.1.4. Penggilingan padi dan pengembangan ternak kambing di Desa Pagar 
Desa, Kab MUBA

2.1.5. Budidaya padi lahan kering dan unit penggilingan padi di Desa Muara 
Medak, Kab MUBA

Desa Pagar Desa adalah salah satu desa terpencil di Kab MUBA, sebelumnya 
sumber penghidupan utama penduduk desa adalah pembalakan dan dari hasil 
kebun karet. Pada kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1997, 
sebagian besar hutan dan kebun karet disekitar desa terbakar. Bencana kebakaran 
hutan dan lahan yang terjadi pada tahun tersebut praktis merubah pola dan sumber 
matapencaharian penduduk desa. Kegiatan pembalakan kayu tidak ada lagi dan 
rehabilitasi kebun karet baru memerlukan waktu yang lama sebelum siap disadap. 
Untuk penghidupan sehari-hari penduduk tergantung pada tanaman padi ladang. 
Biaya pengolahan dari gabah menjadi beras adalah ceritera yang lain lagi, dimana 
masyarakat harus membawa gabah hasil panennya 3-4 jam perjalanan melalui air 
untuk sampai ke penggilingan padi terdekat.
Bantuan proyek dimulai tahun 2005 yang bermaksud untuk mengurangi biaya 
pasca panen yang dikeluarkan petani untuk memproses gabah menjadi padi dan 
tambahan pendapatan lain dengan pengembangan ternak kambing.
Kegiatan dimulai dengan membentuk satu kelompok tani “Tunas Muda” dengan 10 
orang anggota petani pria dan wanita; menyalurkan bantuan berupa 1 (satu) unit 
penggilingan padi dan 25 ekor kambing sebagai modal awal. Keberadaan 
penggilingan padi didesa terbukti sangat membantu meringankan biaya yang 
ditanggung petani dalam menggiling padinya dan ternyata juga dapat memicu 
kegiatan lain yang membantu kegiatan ekonomi desa. Keberadaannya ternyata 
juga dapat mendorong dan memotivasi masyarakat petani menjadi lebih intensif 
dalam kegiatan budidaya padi pada lahan pertaniannya. 
Tahun 2006 proyek memberikan bantuan benih unggul varietas Ciherang dan 1 
paket pupuk untuk demplot seluas 5 Ha. Pelatihan operator penggilingan padi dan 
teknik budidaya ternak kambing diberikan pada tahun 2005, disusul dengan 
pelatihan 2 orang tenaga Sukakeswan bekerjasama dengan Heifer International 
Indonesia. Sama dengan didesa Bayat Ilir, dijumpai mortalitas yang tinggi terhadap 
ternak kambing yang disebabkan oleh berbagai sebab. Sampai dengan 
pertengahan 2007 sisa kambing hidup dalam kondisi sehat sebanyak 20 ekor.
Kegiatan usaha penggilingan dan budidaya padi di desa Pagar Desa kian 
berkembang menggembirakan.
Guna dukungan keberlanjutan kelompok tani, telah dilatih dan direkrut para 
sukarelawan dari antara anggota kelompok tani sendiri 2 orang motivator desa dan 
2 orang PPL Swakarsa.

Maksud contoh lapangan ini adalah memperkenalkan budidaya padi unggul 
dengan sistim pembakaran terkendali sebagai kegiatan alternatif peningkatan 
pendapatan petani guna mengurangi praktek perladangan berpindah. 
Desa Muara Medak adalah salah satu desa yang cukup parah terkena dampak 
bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 1997. Penghidupan utama masyarakat 
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desa sebelumnya adalah pembalakan, namun dengan telah rusaknya hutan, 
masyarakat beralih ke pembuatan kebun karet, sawit dan menanam padi.
Bantuan proyek dimulai tahun 2006 dengan membentuk 2 kelompok tani, yakni 
“Saga Mandiri” dan “Gotong Royong” dengan anggota sebanyak 42 orang. Contoh 
kegiatan peningkatan pendapatan dipilih melalui pertemuan perencanaan kegiatan 
secara partisipatif.  Pada tahun itu juga pelatihan teknik budidaya padi pada lahan 
kering dilaksanakan dan diikuti oleh pemberian bantuan benih padi unggul serta 
saprodi yang lain berupa paket pupuk dan herbisida. Benih padi unggul, yang dibeli 
dari BB Padi Sukamandi, adalah dari jenis Situ bagendit, Situ patenggang dan 
Towuti guna membangun 57 Ha demplot. Walaupun mengalami serangan hama 
dan penyakit, petani ternyata juga masih memperoleh hasil yang lebih tinggi hampir 
duakali lipat dari praktek bertanam padi mereka yang secara tradisional dengan 
benih padi lokal.
Unit penggilingan padi terdiri dari pemecah kulit dan pemoles dengan mesin 
“Yanmar” yang terpisah, ditambah timbangan kodok serta tools/kunci-kunci guna 
perbaikan mesin diberikan kepada kelompok tani pada pertengahan tahun 2006 
diikuti dengan pelatihan operator dan managemen/pengelolaan penggilingan padi.

Pelatihan Operator dan Managemen Penggilingan Padi.

Pelatihan dan pendampingan bagi kelompok tani didalam rangka penguatan 
kelembagaan, tentang mengapa kelompok tani penting, managemen dan dinamika 
kelompok, pembukuan sederhana keuangan kelompok tani, dll dilaksanakan oleh 
LSM yang dikontrak proyek secara berkala bulanan.

Sumber penghidupan utama masyarakat di desa Upang adalah bertanam padi 
pada lahan pasang surut. Musim panen senantiasa jatuh pada musim hujan. 
Problem utama para petani adalah pengeringan padi, yang secara tradisional 
menggantungkan diri pada tersedianya sinar matahari atau mengeringkan padi 
dengan alat pengering yang berbahan bakar minyak tanah.

2.1.6. Managemen pasca panen dengan memperkenalkan alat pengering 
gabah berbahan bakar sekam, serta penggilingan padi di Desa 
Upang, Kab Banyuasin
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Pada tahun 2004, bekerjasama dengan BB Padi Sukamandi dan BPTP Sumatera 
Selatan, proyek memperkenalkan alat pengering gabah berbahan bakar sekam. 
Kapasitas alat pengering yang dibangun adalah untuk mengeringkan 3,5 ton padi 
basah. Alat pengering dipasang berdampingan dengan penggilingan padi yang 
sudah ada, milik salah satu anggota kelompok tani “Jaya Bersama” yang dibentuk 
oleh proyek beranggotakan 42 petani. 
Setelah beberapa waktu pengoperasian alat pengering gabah berbahan bakar 
sekam ini, pemilik penggilingan padi didaerah sekitar desa tertarik dengan 
teknologi alat pengering gabah yang diperkenalkan ini, dan mulai meniru membuat 
dan mengoperasikan alat tersebut atas biaya sendiri. Dalam jangka waktu yang 
singkat, bengkel-bengkel alat mesin pertanian setempat/lokal mulai mampu 
membuat bagian-bagian dari alat pengering gabah bahan bakar sekam ini antara 
lain blower dan dapur/tungku sekamnya untuk dijual kepada para pemilik 
penggilingan padi.
Ir Sutrisno, Msi dari BB Padi Sukamandi, peneliti dan pencipta prototype alat 
pengering gabah berbahan bakar sekam yang diperkenalkan, datang beberapa kali 
ke Palembang guna disseminasi dan pembinaan kepada bengkel alsintan 
setempat.
Sampai dengan saat ini telah terbangun lebih dari 25 unit alat pengering gabah 
berbahan bakar sekam dengan type yang sama sebagaimana contoh dibangun 
didesa Upang. Para pemilik penggilingan padi juga memodifikasi dari contoh 
pengering yang ada, kapasitasnya ditingkatkan dari 3,5 ton menjadi 10 ton. 

Alat Pengering Gabah Bahan Bakar Sekam pada Pameran Nasional Teknologi Tepat Guna di Palembang 2006
Mendengar informasi alat pengering gabah berbahan bakar sekam yang 
berkembang di Desa Upang, satu mahasiswa Nepal yang sedang belajar di 
perguruan tinggi di Jerman tertarik melakukan penelitian lapangan guna 
mengevaluasi kinerja dari alat pengering gabah yang dikembangkan didaerah ini 
sebagai bagian dari thesis untuk memperoleh gelar master yang dibuatnya. 
Penelitian dimulai pada akhir bulan February 2007, dan test lapangan ke Desa 
Muliasari Jalur 17, Ds Upang Ceria dan Desa Upang dilaksanakan pada bulan April 
dan Mei. Penelitian dilakukan selain mendapat dukungan dari proyek juga atas 
dukungan fasilitas dan kerjasama dengan BPTP dan IRRI/Dr Martin Gummert.



 Dr. Gummert Martin, Post Harvest Specialist dari IRRI, datang ke Indonesia 3 kali 
dan mengadakan pelatihan managemen pasca panen padi dan memperkenalkan 
penyimpanan benih secara hermetik/kedap udara dan sistim pengeringan padi di 
lapangan. 
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Pelatihan Managemen Pasca Panen Padi

Sampai dengan pertengahan 2007, kelompok tani di Desa Upang berkembang dari 
1 kelompok tani menjadi 6 kelompok tani dengan anggota sebanyak 139 orang. 
Guna memberi dukungan lebih lanjut kepada kelompok tani, telah dilatih 
sukarelawan yang diambil dari kelompok tani sendiri yakni 2 orang motivator desa, 
4 orang PPL Swakarsa. Penguatan kelompok tani difasilitasi oleh LSM yang 
dikontrak oleh proyek guna pendampingan secara berkala bulanan.
Dengan kian berkembangnya alat pengering gabah ini, petani dapat menghemat 
waktu penjemuran gabah 2-3 minggu per musim panen, yang dapat dimanfaatkan 
untuk kegiatan ekonomi yang lain atau pengolahan lahan untuk menanam padi 2 
kali setahun. Apabila penanaman 2 kali setahun berhasil, diharapkan biomassa 
dari gulma yang tumbuh karena kurangnya penggarapan lahan dapat ditekan dan 
bahan bakar untuk kebakaran lahan juga dapat dikurangi.

Bantuan proyek dimulai dengan membentuk 2 kelompok tani “Parit Gantung” dan 
“Tani Karya” di Ds Muara Telang dengan anggota sebanyak 27 orang petani. 
Berdasarkan hasil pertemuan perencanaan kegiatan secara partisipatif, kelompok 
tani mengusulkan optimalisasi budidaya padi pada lahan pasang suru, dari 
pertanian secara tradisional ke teknologi pertanian yang lebih baik, sebagai bagian 
dari peningkatan pendapatan masyarakat petani di desa. Sebelumnya budidaya 
padi tradisional secara sonor menghasilkan produksi padi antara 1,5-2,5 ton per 
Ha.
Sebagai kegiatan awal, tahun 2005 proyek memberikan bantuan berupa 2 unit 
Handtractor, 3 unit Thresser, 2 unit Sprayers dan satu paket saprodi terdiri dari 
pupuk dan herbisida dilanjutkan pelatihan tehnik budidaya padi guna 
pembangunan demplot seluas 30 Ha. Varietas padi unggul, yang dibeli dari BB Padi 
Sukamandi, diperkenalkan dan ditanam pada areal demplot yakni dari varietas 
Fatmawati, Ciherang and Widas.

2.1.7. Optimalisasi budidaya padi pada lahan pasang surut dan unit 
pelayanan jasa Alsintan di Desa Muara telang, Kab Banyuasin



Pada tahun 2006, atas inisiatif sendiri kelompok tani berkembang menjadi 6 
kelompok tani dengan anggota berjumlah 108 orang petani, dan sawah yang 
digarap seluas 212 Ha.  Kemudian datang bantuan bergulir benih padi Ciherang 
dari Dinas Pertanian Kab Banyuasin yang seluruhnya ditanam pada lahan 212 Ha 
tersebut diatas.
Panen Raya tahun 2006 dari kegiatan diatas dihadiri oleh Bupati Kab Banyuasin 
dengan hasil ubinan sebesar 3,8-4,0 ton per Ha.
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Panen Raya di Ds Muara Telang
Pada kegiatan penguatan kelembagaan ekonomi kelompok tani, telah terbentuk 
Unit Pelayanan Jasa Alsintan dengan modal awal handtraktor dan thresser 
bantuan proyek tersebut diatas. Untuk pembangunan lembaga simpan pinjam 
saprodi, proyek memberikan bantuan modal awal sebesar Rp 12 juta,- yang 
diserahkan pada saat acara panen raya.
Pendampingan kelompok tani, guna penguatan kelembagaan dan kemandirian 
serta keberlanjutan, dilakukan secara berkala bulanan oleh LSM, dibantu oleh 1 
orang motivator desa dan 2 orang PPL Swakarsa.

Desa Talang Lubuk adalah salah satu sentra penghasil kelapa di Sumatera 
Selatan. Praktek sehari-hari, pada umumnya petani hanya menjual kelapa dalam 
bentuk butiran atau dijual dalam bentuk kopra dengan harga yang relatif rendah. 
Didalam rangka peningkatan pendapatan petani, berdasar hasil pertemuan desa, 
disepakati bahwa diperlukan bantuan agar petani dapat mendiversifikasi hasil 
produk kelapa yang dapat memberi nilai tambah lebih.
Dimulai pada tahun 2004, proyek membentuk 3 kelompok tani“Nyiur”, “Mayang” 
dan “Arang Tempurung” dengan anggota sebanyak masing-masing 10 orang 
petani wanita.
Pelatihan dilakukan pada tahun 2005 tentang pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) 
bekerjasama dengan Dr Bambang Setiadi dari UGM, disamping pelatihan 
prosesing dan kerajinan sabut kelapa dan pembuatan arang tempurung.

2.1.8. Pengolahan kelapa terpadu di Desa Talang Lubuk, Kab Banyuasin



Proyek memberi bantuan 1 unit alat prosessing serabut kelapa, 1 set peralatan 
pembuatan VCO, 2 unit drum pembuatan arang tempurung dan peralatan kerajinan 
tangan sabut kelapa, serta 1 unit motor air guna transportasi. Lembaga Rumah 
Dagang Desa Talang Lubuk guna menangani pemasaran produk kelapa juga telah 
terbangun dan telah beberapa kali mengikuti kegiatan pameran. Kendala terbesar 
ditemui pada bidang pemasaran. Pemasaran VCO sempat berkembang 
bekerjasama dengan distributor dari Palembang A Lion Meisen, penjajagan 
pemasaran arang tempurung dengan PT Anugerah Carbonic, namun demikian 
perkembangannya tidak menggembirakan
Pendampingan berkala secara bulanan dilakukan oleh LSM dibantu oleh 2 orang 
motivator desa dan 2 orang PPL Swakarsa.

Maksud dari contoh lapangan ini adalah peningkatan pendapatan petani melalui 
peningkatan teknologi budidaya padi tradisional pada lahan pasang surut dan 
pengembangan unit pelayanan jasa alsintan di desa. Sebelumnya petani bertanam 
padi secara tradisional dengan sistim sonor dengan hasil padi antara 1,5-2.0 ton 
per Ha.
Kegiatan dimulai dengan pembentukan 2 kelompok tani “Kurnia Abadi” dengan 20 
anggota dan kelompok tani “Bone Jaya” dengan anggota 23 petani anggota. 
Kegiatan dipilih melalui pertemuan perencanaan kegiatan kelompok secara 
partisipatif.  

2.1.9. Optimalisasi budidaya padi pada lahan pasang surut dan Unit 
Pelayanan Jasa Alsintan di Desa Prajen Jaya, Kab Banyuasin
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Pelatihan Operator Hand Traktor
Pada tahun 2005 proyek memberikan bantuan 2 unit handtraktor, 2 unit thresser, 4 
unit sprayers dan 1 paket saprodi. Pelatihan operator handtraktor dan managemen 
bercocok tanam padi yang baik di lahan pasang surut diberikan segera setelah 
dropping bantuan dan dibangun 40 Ha demplot budidaya padi dimaksud. Benih 
padi unggul, yang dibeli dari BB Padi Sukamandi, dari varietas Ciherang, Cigeulis, 
PB 42 and Diah Suci diperkenalkan untuk ditanam. 



Didalam rangka penguatan kelembagaan kelompok tani, dilakukan pelatihan 
managemen dan dinamika kelompok, pembukuan sederhana dan pendampingan 
pertemuan bulanan oleh LSM yang dikontrak oleh proyek. Pendampingan 
kelompok juga dilakukan oleh sukarelawan yang dilatih dan direkrut proyek, yakni 2 
orang motivator desa dan 2 orang PPL Swakarsa.
Pada pertengahan 2007, dari hasil UPJA kelompok tani telah mampu 
mengembangkan diri dengan membeli tambahan 1 unit handtraktor lagi, 
sementara itu sebagai perangsang, proyek membantu pembelian 1 unit bodi motor 
air dari kayu kapasitas 2 ton, sedang mesinnya dibeli atas swadaya petani anggota 
kelompok tani sendiri.

Maksud contoh lapangan yang dibangun ini adalah mengurangi praktek pertanian 
secara Sonor dan mencari ikan secara Nglebung yang didahului dengan 
pembakaran lahan rawa pada musim kemarau, dengan alternatif peningkatan 
pendapatan melalui pemeliharaan ikan Patin dalam Keramba. 
Dimulai pada tahun 2004, dengan membentuk kelompok tani “Karya Bakti” yang 
beranggotakan 24 petani ikan, proyek membantu 22 Karamba dan 24 ribu benih 
ikan Patin, serta 1 set alat pembuat pellet pakan ikan.  Pada tahun pertama hasil 
panen ikan mengecewakan, mortalitas tinggi akibat kondisi air pada musim 
kemarau, hasil panen rata-rata hanya 31 kg per Karamba. Pada tahun 2006 hasil 
panen ikan meningkat menjadi rata-rata 95 kg per Karamba, dengan rasio 
pendapatan dibanding biaya/modal petani sebesar 1,89. Selanjutnya petani 
mencoba mencari jenis ikan yang paling sesuai dengan kondisi perairan di Ds Ulak 
Kemang, dengan mencoba jenis Bawal, Toman dan Ikan Mas disamping Ikan 
Patin. Hasil percobaan ternyata ikan Patin tetap sebagai jenis ikan yang paling 
sesuai untuk dikembangkan.
Pada  Mei 2007, guna lebih memotivasi petani dibidang perikanan, proyek 
memfasilitasi studi banding dan kegiatan magang selama 5 hari bagi perwakilan 
petani ikan Ds Ulak Kemang dan Desa Simpang Tiga ke kelompok tani “Harmonis” 
satu kelompok tani berhasil pengembangan ikan Patin di Ds Tangkit Baru di 
Propinsi Jambi.
Sebagaimana desa-desa lain, dalam kegiatan penguatan kelembagaan, dilakukan 
pelatihan managemen dan dinamika kelompok, pembukuan sederhana keuangan 
kelompok tani, serta pendampingan bulanan oleh LSM, dibantu 2 motivator desa 
dan 1 orang PPL Swakarsa.

Maksud dari contoh lapangan ini aadalah memperkenalkan kegiatan 
penggemukan Kerbau Rawa sebagai alternatif peningkatan pendapatan guna 
mengurangi praktek perladangan berpindah dan sonor.
Mulai kegiatan pertengahan 2005 dengan terbentuknya satu kelompok tani yang 
terdiri dari 10 orang anggota petani, proyek membantu 8 (delapan) ekor Kerbau 
Rawa beserta material kandang. Pelatihan managemen penggemukan ternak 
kerbau serta kesehatan hewan dilakukan menyusul setelah itu, bekerjasama 
dengan BPTP dan Dinas Peternakan Kab OKI.

2.1.10. Perikanan dengan sistem Keramba di Desa Ulak Kemang, Kab OKI

2.1.11. Penggemukan Kerbau Rawa di Desa Riding, Kab OKI
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Bantuan ternak kerbau proyek diserahkan secara resmi oleh Bupati Kab OKI pada 
saat apel siaga api menjelang musim kemarau 2005.
Sampai dengan pertengahan 2007, ternak berkembang dengan cepat menjadi 13 
ekor, sementara anggota kelompok tani juga bertambah dengan masuknya 
anggota baru menjadi 20 orang anggota petani.
Surat perjanjian perguliran kegiatan penggemukan kerbau, antara proyek dan 
kelompok tani, sebagai sarana jaminan/kepastian hukum bahwa semua anggota 
kelompok tani akan dapat ikut menikmati keuntungan/manfaat dari kegiatan ini, 
ditandatangani pada Februari 2007. 
Sebagai bagian dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan, desa Riding yang 
kebetulan juga berbatasan dengan kawasa Suaka Margasatwa Air Sugihan, 
melindungi areal rawa seluas sekitar 3000 Ha untuk penggembalaan ternak kerbau 
pada areal yang biasanya untuk kegiatan sonor.
Pada kegiatan penguatan kelembagaan kelompok tani, proyek menyelenggarakan 
training tentang managemen dan dinamika kelompok, pembukuan sederhana 
keuangan kelompok, dan pendampingan pada pertemuan berkala bulanan oleh 
LSM.
Telah dilatih juga 1 orang tenaga Sukakeswan, 1 orang Motivator desa dan 2 orang 
PPL Swakarsa.

Maksud dari contoh lapangan ini adalah pengenalan kegiatan pemeliharaan ternak 
sebagai alternatif peningkatan pendapatan masyarakat guna mengurangi kegiatan 
perladangan berpindah dan sonor.
Dimulai pada tahun 2005, proyek memfasilitasi terbentuknya kelompok tani 
“Sanggau Permai” dengan anggota sebanyak 16 orang anggota petani termasuk 
isteri, diikuti dengan pemberian bantuan 8 (delapan) ekor sapi dari ras Bali dan 
material kandang.
Kandang dibangun dengan secara sharing, dimana petani memberi kontribusi 
berupa bahan material yang ada disekitar desa, berupa ramuan kayu bangunan 
dan tenaga kerja gotong royong, sedang proyek membantu material lain seperti 
atap, paku serta peralatan lain pendukung bagi kandang.
Pelatihan managemen penggemukan serta kesehatan sapi dilaksanakan 
bekerjasama dengan BPTP dan Dinas Peternakan Kab OKI. 
Berkenaan dengan tidak adanya PPL Peternakan dan tenaga kesehatan hewan di 
desa, telah dilatih 2 orang tenaga Sukakeswan bekerjasama dengan LSM Heifer 
International Indonesia dan 2 orang PPL Swakarsa yang direkrut dari masyarakat 
desa setempat.
Mulai 2006, atas hasil musyawarah petani memutuskan untuk beralih dari pola 
penggemukan menjadi pola pengembangan, dengan pemikiran bahwa pola yang 
baru akan memberi manfaat memiliki sapi yang dipeliharanya, setelah kewajiban 
menggulirkan terpenuhi, disamping memperoleh manfaat tenaga kerja sapi untuk 
menarik gerobak dan atau pertanian. 

2.1.12. Pengembangan ternak sapi di Desa Ujung Tanjung, Kab OKI
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Surat perjanjian perguliran pengembangan ternak sapi, sebagai sarana kepastian 
hak dan kewajiban anggota atas sapi yang dipeliharanya, disaksikan oleh Kepala 
Desa dan Dinas Peternakan Kab OKI ditandatangani antara proyek dan kelompok 
tani pada bulan Februari 2007. 

Pelatihan tenaga Sukarelawan Kesehatan Hewan

2.1.13. Optimalisasi budidaya padi pada lahan rawa lebak di Desa Simpang 
Tiga, Kab OKI
Maksud pembuatan contoh lapangan ini adalah peningkatan pendapatan petani 
melalui perubahan dari budidaya padi tradisional dengan cara sonor menjadi 
budidaya padi sawah dengan teknologi yang lebih baik di Desa Simpang Tiga. 
Mulai kegiatan pada tahun 2006, proyek memfasilitasi pembentukan 2 kelompok 
tani “Sinar Tani”  dengan 31 anggota dan “Cahaya Tani” dengan 30 anggota petani. 
Bekerjasama dengan BPTP, Dinas Pertanian Kab OKI dan perusahaan HTI Sinar 
Mas Group, proyek membangun 80 Ha demplot budidaya padi sawah, pada areal 
yang biasa digunakan untuk budidaya padi sonor didesa Simpang Tiga. Kontribusi 
para pihak dalam kegiatan ini antara lain adalah: SSFFMP memberikan bantuan 2 
unit Handtraktor, 1 unit Thresser dan 1 paket Saprodi; Dinas Pertanian Kab OKI 
membantu benih padi unggul “Ciherang” untuk demplot seluas 80 Ha, sedangkan 
perusahaan HTI Sinar Mas Group berupa Herbisida, sedangkan BPTP tenaga 
instruktur.
Pelatihan operator handtraktor dan managemen budidaya padi dilakukan pada 
bulan Agustus 2006. Panen perdana dari demplot pertanian di Desa Simpang Tiga 
ini dihadiri dan diresmikan oleh Bupati Kab OKI pada awal tahun 2007, dengan hasil 
ubinan panen padi rata-rata 4 ton per Ha. Pada musim tanam 2007 direncanakan 
perluasan pertanaman padi dilahan tersebut dari 80 Ha menjadi 120 Ha. 
Pada kegiatan penguatan kelembagaan kelompok tani, sebagaimana pada desa-
desa lain, dilakukan pelatihan managemen dan dinamika kelompok, pembukuan 
sederhana keuangan kelompok dan pendampingan pertemuan bulanan oleh LSM 
Yayasan Kemasda. Karena belum tersedianya petugas penyuluh pertanian di 
desa, telah dikirim 2 orang petani dari kalangan anggota kelompok tani sendiri 
untuk dilatih menjadi PPL Swakarsa. 
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2.2 Monitoring Dampak                                                                                                       
Definisi Dampak/Impact sebagai hasil dari kegiatan yang dibuat oleh Organization 
for Economic Cooperation and Development/Development Assistance Committee 
(OECD/DAC) dapat disimpulkan didalam pokok-pokok pengertian sbb:
- Didalam definisi OECD/DAC, istilah outcome dan dampak/impact dibedakan 

pada kerangka waktunya, yakni hasil jangka waktu menengah dan hasil jangka 
panjang.

- Istilah manfaat langsung dan manfaat tidak langsung atas hasil (positif) dari 
kegiatan dibandingkan dengan keadaan sebelum kegiatan dan diluar waktu 
setelah selesainya kegiatan.

- Didalam praktek, jelas bahwa manfaat langsung terjadi sebelum manfaat tidak 
langsung

- Manfaat langsung diperoleh pada tingkat outcome, sedang manfaat tidak 
langsung diperoleh pada tingkat dampak

Guna mengetahui gambaran umum secara kwalitatif terhadap dampak yang 
dihasilkan dari kegiatan semenjak dimulainya proyek tahun 2003, proyek 
mengadakan survey singkat dengan mendistribusikan daftar pertanyaan kepada 
para peserta lokakarya pemberdayaan masyarakat pada 3 kabupaten berbeda, 
yang dilaksanakan antara bulan Agustus-September 2006.
Komposisi peserta Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat adalah:
1. Perwakilan dari Multi Stakehoder Forum (MSF) dan Kelompok Kerja 

Pemberdayaan Masyarakat
2. Lembaga-lembaga terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tingkat 

propinsi dan Kabupaten
3. Para Camat terkait
4. Motivator desa dan PPL Swakarsa
5. Perwakilan Kelompok Tani dan Kelompok Perempuan
6. Perguruan Tinggi
7. Lembaga terkait lain

Kabupaten Pelaksanaan monitoring      Jumlah peserta
Banyuasin 24 August 2006 40 26 14
OKI 16 September 2006 32 16 16
MUBA 20 September 2006 28 18 10
Jumlah 100 60 40
Percentage 100 % 60 % 40 %

Metoda pengumpulan data
Data dikumpulkan dari daftar pertanyaan yang telah didistribusikan kepada para 
peserta dan diisi/dijawab. Daftar pertanyaan terdiri dari 1 pertanyaan terbuka dan 
7 pertanyaan tertutup.
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Pertanyaan terbuka:
1. Berdasarkan pengetahuan saudara atau informasi yang ada, bagaimana 

saudara menjelaskan dampak dari kegiatan SSFFMP (semenjak 2003 
sampai sekarang 2006)?

Pertanyaan tertutup:
1. Berdasar pendapat saudara, adakah perubahan yang nyata semenjak 2003 

s/d 2006 terhadap desa-desa yang dibantu SSFFMP?
2. Berdasar pendapat saudara, apakah pendapatan petani yang dibantu 

SSFFMP meningkat?
3. Apakah teknologi baru yang diperkenalkan SSFFMP meningkatkan efisiensi 

dan meningkatkan pendapatan petani?
4. Semenjak dimulainya kegiatan SSFFMP pada desa-desa prioritas, apakah 

ada kemajuan/perkembangan pada desa tersebut?
5. Apakah kemampuan dan kompetensi dari para anggota kelompok tani 

meningkat (pendampingan, pembukuan keuangan kelompok tani, dll)?
6. Apakah perempuan lebih terlibat aktif dalam kegiatan desa?
7. Semenjak SSFFMP melakukan kegiatan pada desa-desa prioritas, apakah 

hotspot/ kebakaran hutan dan lahan berkurang?
Tabel hasil jawaban quesioner yang didistribusikan kepada para peserta 
Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat dari 3 Kabupaten Banyuasin, OKI dan 
MUBA.

Rata-rata (%)

95. 7
2. 3
2.0

90.3
3.0
6. 7
92. 7
1. 7
5. 7
95. 0
3.0
2.0

84.0
7.0
9.0

81.0
16. 7
2. 3
79.0
15.5
5.5

MUBA
96
4
0
92
4
4
96
0
4
96
4
0
85
4
11
74
22
4
74
15
11

Kabupaten
OKI
94
0
6

87
0

13
90
0

10
94
0
6

75
9

16
97
3
0

84
16
0

Banyuasin
97
3
0
92
5
3
92
5
3
95
5
0
92
8
0
72
25
3

Jawaban

Ya
Tidak

Abstain
Ya

Tidak
Abstain

Ya
Tidak

Abstain
Ya

Tidak
Abstain

Ya
Tidak

Abstain
Ya

Tidak
Abstain

Ya
Tidak

Abstain

Pertanyaan No.

1

2

3

4

5

6

7



Kesimpulan dari jawaban-jawaban tersebut diatas, yang berasal dari berbagai latar 
belakang para peserta Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat, bahwa 
pelaksanaan kegiatan proyek secara umum dan kwalitatif, dinilai sangat positif 
didalam meningkatkan kemampuan, kompetensi dan pendapatan petani maupun 
perkembangan desa dan mempunyai kontribusi terhadap pengurangan kebakaran 
hutan dan lahan.
Pada pertemuan monitoring dampak pada bulan Maret 2006, stakeholder terkait 
sampai pada kesimpulan bahwa manfaat langsung dan manfaat tidak langsung 
yang dinikmati kelompok tani dari kegiatan pemberdayaan masyarakat SSFFMP, 
antara lain adalah:
Manfaat langsung:
a. Kelembagaan kelompok tani pada desa-desa prioritas diperkuat
b. Diperolehnya, harga pada tingkat petani“ yang lebih tinggi
c. Meningkatnya produksi pertanian dan pendapatan petani
d. Penambahan pendapatan petani dari hasil diversifikasi
e. Menurunnya kerugian pasca panen

Manfaat jangka panjang dan manfaat tidak langsung:
a. Berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan pada desa-desa prioritas 

sasaran SSFFMP (dalam kombinasi dengan komponen kegiatan lain)
b. Pengelolaan sumberdaya alam yang lebih baik
c. Kegiatan pertanian menjadi lebih lestari/berkelanjutan (dalam kombinasi 

dengan komponen kegiatan lain)
d. Meningkatnya tingkat kesejahteraan petani sasaran (dalam kombinasi dengan 
komponen kegiatan lain).

Indikator utama dampak komponen pemberdayaan masyarakat SSFFMP yang 
perlu dikaji lebih mendalam adalah:
1. Berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan pada desa-desa prioritas 

sasaran SSFFMP (dalam kombinasi dengan komponen kegiatan lain)
2. Peningkatan pendapatan kelompok tani sasaran.

Tabel manfaat jangka panjang dan manfaat tidak langsung yang diharapkan 
dapat diperoleh dari pelaksanaan kegiatan proyek pada desa-desa prioritas 
adalah sbb:
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Manfaat jangka panjang dan manfaat tidak langsung
1. Meningkatnya managemen budidaya perikanan dalam keramba 

dan industri rumah tangga anyaman purun sebagai alternatif 
peningkatan pendapatan masyarakat, dibandingkegiatan nglebung 
dan praktek sonor dengan pembakaran

2. Perlindungan rawa gambut disekitar desa sebagai habitat Purun, 
sejenis rumput/tumbuhan pada rawa gambut, sebagai bahan baku 
industri rumah tangga anyaman purun.

Desa
Ds Ulak Kemang
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Manfaat jangka panjang dan manfaat tidak langsung
1. Meningkatnya kemampuan managemen penggemukan kerbau 

rawa sebagai alternatif peningkatan pendapatan dibanding praktek 
kegiatan sonor

2. Rawa gambut didesa Riding, yang semula digunakan sebagai 
lahan sonor, dilindungi dari pembakaran guna padang 
penggembalaan kerbau rawa

1. Meningkatnya kemampuan managemen pengembangan ternak 
sapi sebagai alternative peningkatan pendapatan disbanding 
dengan praktek sonor

2. Lembaga kelompok tani yang terbentuk kuat dan mandiri 
memungkinkan petani mampu memperoleh akses bantuan yang 
lebih luas dari lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan atau dari 
lembaga donor yang lain

1. Masyarakat petani berubah perilakuknya dari praktek sonor dengan 
pembakaran ke budidaya padi yang lebih baik tanpa pembakaran 
pada lahan rawa gambut

1. Teknologi alat pengering gabah berbahan bakar sekam dapat 
mengatasi masalah pasca panen/pengeringan gabah pada saat 
musim panen yang senantiasa jatuh pada musim hujan

2. Penanganan pasca panen lebih baik, harga pada tingkat petani 
meningkat

3. Petani lebih termotivasi untuk mengolah lahan tidur menjadi lebih 
produktif

4. Optimalisasi/intensifikasi pemanfaatan lahan akan mengurangi 
tumbuhnya semak belukar yang rawan kebakaran hutan dan lahan.

1. Petani dihadapkan pada pilihan melaksanakan optimalisasi 
teknologi budidaya padi pada lahan pasang surut dengan hasil 
yang lebih baik dibanding dengan praktek budidaya padi secara 
tradisional, yang tidak ramah lingkungan, secara sonor dengan 
hasil yang lebih rendah.

2. Lembaga kelompok tani yang terbentuk kuat dan mandiri 
memungkinkan petani mampu memperoleh akses bantuan yang 
lebih luas dari lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan atau dari 
lembaga donor yang lain

1. Diversifikasi dan teknologi pengolahan kelapa terpadu, ketrampilan 
kerajinan tangan dari kelapa memberi peluang dan alternative 
peningkatan pendapatan masyarakat, daripada sekedar menjual 
kelapa butiran/asalan dan praktek sonor dengan pembakaran.

1. Teknologi budidaya padi yang baik dengan hasil yang lebih tinggi, 
ditambah dengan keberadaan unit penggilingan padi didesanya, 
akan lebih memotivasi petani memanfaatkan lahan pertaniannya 
lebih intensif dibanding dengan senantiasa membuka ladang baru 
dengan membakar dengan hasil yang rendah

2. Lembaga kelompok tani yang terbentuk kuat dan mandiri 
memungkinkan petani mampu memperoleh akses bantuan yang 
lebih luas dari lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan atau dari 
lembaga donor yang lain

Desa
Ds Riding

Ds Ujung Tanjung

Ds Simpang Tiga

Ds Upang

Ds Muara Telang 
& Ds Prajen Jaya

Ds Talang Lubuk

Ds Muara Medak 
& Ds Pagar Desa
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Bagan rantai dampak komponen pemberdayaan masyarakat disajikan pada 
lampiran No.2

Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat sebagai sarana Monitoring dan Evaluasi secara Partisipatif

Manfaat jangka panjang dan manfaat tidak langsung
1. Bibit karet unggul dengan produksi tinggi digunakan secara luas 

oleh petani kebun karet rakyat akan meningkatkan pendapatan 
petani

2. Pendapatan yang tinggi dari petani kebun karet rakyat dari hasil 
intensifikasi kebunnya dengan menggunakan bibit karet unggul 
akan mengurangi minat membakar guna membuka dan 
memelihara kebun karet yang luas tetapi hasilnya rendah

1. Managemen pemeliharaan ternak yang baik dengan tingkat 
pendapatan yang tinggi sebagai alternative peningkatan 
pendapatan, dibanding membakar dan berladang dengan 
penghasilan yang rendah akan berkontribusi mengurangi 
kebakaran hutan dan lahan

2. Pola perjanjian perguliran kegiatan antara proyek dan kelompok 
tani yang berjalan dengan baik akan memastikan berkembang 
dabn berkelanjutannya kegiatan

3. Lembaga kelompok tani yang terbentuk kuat dan mandiri 
memungkinkan petani mampu memperoleh akses bantuan yang 
lebih luas dari lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan atau dari 
lembaga donor yang lain

Desa
Ds Kali Berau

Ds Mangsang & 
Ds Bayat Ilir



2.3 Ringkasan dan Kesimpulan                                                                                         
1. Akar penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh 

tingkat pendidikan dan rendahnya pendapatan masyarakt pedesaan. 
Masyarakat desa tidak mempunyai alternatif lain kecuali menggunakan api 
sebagai alat dan cara yang paling sederhana, murah, cepat dan efisien untuk 
membuka lahan.

2. Kesulitan memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dimana-mana 
di Indonesia, menunjukkan keterbatasan dari setiap sistim pemadaman 
kebakaran yang ada, yang nyaris tidak mungkin memadamkan ribuan titik api 
yang terjadi secara bersamaan disuatu wilayah. Oleh sebab itu, langkah yang 
paling penting didalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah 
terletak pada pencegahan dan pemadaman dini pada setiap kejadian 
kebakaran oleh seluruh masyarakat dan stakeholders yang terkait.

3. Strategi SSFFMP didalam mempromosikan pengelolaan sumberdaya alam 
yang berkelanjutan termasuk didalamnya pengendalian kebakaran yang efektif 
adalah melalui pendekatan dengan penguatan kelembagaan kelompok tani, 
mempromosikan alternatif peningkatan pendapatan masyarakat, 
menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor kunci yang memainkan peran 
penting didalam pencegahan dan pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan.

4. 13 (Tigabelas) contoh lapangan tentang penguatan kelembagaan kelompok 
tani dan aternatif peningkatan pendapatan dibangun SSFFMP pada 13 desa 
prioritas dari 3 kabupaten di Sumatera Selatan

5. Pada kegiatan penguatan  kelembagaan kelompok tani, membangun 
kemampuan kelompok tani untuk kemandirian dan keberlanjutan, komponen 
pemberdayaan masyarakat telah memfasilitasi pembentukan kelompok tani, 
memfasilitasi pendampingan pertemuan berkala bulanan, menyelenggarakan 
pelatihan-pelatihan tentang managemen dan dinamika kelompok, pembukuan 
sederhana atas keuangan kelompok tani, perencanaan kegiatan secara 
partisipatif dan pembuatan proposal dll. Guna keberlanjutan penguatan 
kelompok dan pendampingan, proyek telah melatih para motivator desa, PPL 
Swakarsa dan Sukakeswan.
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6. Pada kegiatan alternatif peningkatan pendapatan, proyek memberikan bantuan 
modal awal bagi kelompok tani, seperti alat mesin pertanian ringan 
(handtraktor, thresser, alat pengering gabah berbahan bakar sekam, mesin 
pencacah rumput dlsb) dan paket saprodi, seperti benih/bibit unggul, pupuk, 
herbisida, pestsida dll.

7. Pelatihan dibidang teknis dilaksanakan bervariasi dari perkenalan teknologi 
budidaya padi yang baik termasuk didalamnya penanganan pasca panen. 
Peternakan, perikanan termasuk didalamnya teknologi dan managemen 
industri rumah tangga pilihan. Lokakarya, studi banding dan permagangan 
dilaksanakan guna memberikan kesempatan kepada para anggota kelompok 
tani berbagai pengalaman dan cerita sukses dari kegiatan kelompok tani dan 
tempat yang berbeda akan memperluas cakrawala dan cara pandang 
kelompok tani untuk lebih maju.

8. Manfaat langsung yang diperoleh kelompok tani dari komponen pemberdayaan 
masyarakat:
a. Kelembagaan kelompok tani pada desa-desa prioritas diperkuat
b. Diperolehnya “harga pada tingkat petani”  yang lebih tinggi
c. Meningkatnya produksi pertanian dan pendapatan petani
d. Penambahan pendapatan petani dari hasil diversifikasi
e. Menurunnya kerugian pasca panen

9. Manfaat jangka panjang dan manfaat tidak langsung yang akan diperoleh dari 
komponen pemberdayaan masyarakat adalah:

a. Berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan pada desa-desa 
prioritas sasaran SSFFMP (dalam kombinasi dengan komponen kegiatan 
lain)

b. Pengelolaan sumberdaya alam yang lebih baik
c. Kegiatan pertanian menjadi lebih lestari/berkelanjutan (dalam kombinasi 

dengan komponen kegiatan lain)
d. Meningkatnya tingkat kesejahteraan petani sasaran (dalam kombinasi 

dengan komponen kegiatan lain)
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