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KATA PENGANTAR

Laporan pemantauan dampak ini merupakan hasil dari kegiatan

pemantauan adopsi dan aplikasi kegiatan perencanaan tataguna lahan ditingkat

desa. Pemantauan dampak bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari

perubahan-perubahan yang telah terjadi di tingkat desa baik secara kualitatif

maupun kuantitatif selama priode 2004 – 2006 di dua desa prioritas.

Laporan ini memuat tentang hasil temuan-temuan dari diskusi kegiatan

yang dilakukan dengan metode Focus Group Discussion ( FGD ) untuk

mengetahui lokasi kebakaran tahun 2004 – 2006, alasan-alasan dilakukannya

pembakaran, faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran, dan kecendrungan

tingkat kebakaran hutan dan lahan di desa Ujung Tanjung Kabupaten OKI dan

desa Talang Lubuk Kabupaten Banyuasin.

Semoga laporan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi multi pihak

yang peduli dalam program pencegahan dan pengendalian kebakaran. Terima

kasih kami ucapkan terutama pada masyarakat didesa Ujung Tanjung dan

Talang Lubuk yang berperan secara aktif dalam proses memantau dampak

penggunaan lahan dan kebakaran hutan dan lahan.

Palembang, Juni 2007

Penulis
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu ancaman

terhadap kelestarian lingkungan di Sumatera Selatan. Hampir setiap tahun

kebakaran hutan dan lahan terjadi di propinsi ini. Kebakaran besar terjadi

yang biasanya berkaitan dengan pada musim kemarau panjang yang

terjadi setiap 3-5 tahun. Kebakaran hutan dan lahan ini menimbulkan

dampak negatif baik ditinjau dari sisi ekologis, kesehatan, ekonomis dan

sosial.

Kebakaran telah menjadi masalah serius yang selalu terjadi di

Indonesia, khususnya di Sumatera sejak beberapa dekade lalu. Untuk

mencapai keberhasilan dalam upaya pencegahan dan pengendalian

kebakaran, sangatlah penting untuk meningkatkan pemahaman tentang

hubungan antara penggunaan lahan dengan kebakaran. Selama api

digunakan untuk pembukaan lahan, maka resiko kebakaran menjadi tinggi

saat musim kemarau, khususnya selama kemarau yang berkepanjangan.

Hal ini disebabkan antara lain:

Pertama, Factor alam, misalnya pada saat El Nino muncul, api menjadi

sulit dikendalikan dan menyebar ke wilayah hutan yang tersisa dan

membakar areal gambut yang luas. Kedua,

Kedua, Factor manusia, perluasan areal pertanian dan perkebunan

dengan menggunakan api untuk penyiapan lahan yang dilakukan hampir

bersamaan oleh pengguna lahan dipedesaan. Akumulasi dari pembakaran
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lahan atau hutan ini, akan menyumbang pelepasan kabut dan asap yang

sangat tebal serta jumlah karbon yang besar.

Upaya penyadaran publik tidak cukup hanya memberikan

pemahaman tentang dampak terhadap kehidupan masyarakat dan

kondisi lingkungan, tetapi yang lebih penting adalah memberikan solusi

usaha alternatif yang lebih menjanjikan secara menguntungkan di

bandingkan dengan cara-cara yang mereka lakukan selama ini yang di

anggap tidak ramah lingkungan dan atau memberikan solusi alternatif lain

tentang sistem pembukaan lahan yang ramah lingkungan sekaligus murah

dan mudah dilaksanakan.

1.2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi lokasi-lokasi dan faktor-faktor penyebab

terjadinya kebakaran tahun 2004 – 2006 di wilayah administrasi

pada satu desa prioritas Kabupaten Ogan Komering Ilir dan

Banyuasin.

2. Menganalisa kecenderungan perubahan kebakaran dari tahun

2004 – 2006.

3. Mendapatkan gambaran mengenai adopsi dan aplikasi kegiatan

perencanaan tata guna lahan terutama bagi masyarakat desa

prioritas Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin.
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1.3. Pendekatan dan Metodologi

Pemantauan dampak kebakaran ini dilakukan secara bersama

dengan wakil-wakil masyarakat untuk mendapatkan gambaran dan

pemahaman yang sama tentang perubahan-perubahan yang terjadi

ditingkat desa.

Kegiatan ini dilakukan dengan metode diskusi terfokus ( Focus

Group Discussion ). Data dan informasi lapangan dikumpulkan dengan

variabel ; mengenai lokasi kebakaran berdasarkan nama-nama lokal,

jumlah lokasi, luasan areal terbakar, lokasi-lokasi pembukaan lahan untuk

kegiatan sosial ekonomi, dampak dan trend kebakaran tahun 2004-2006,

serta adopsi dan aplikasi kegiatan LUP bagi masyarakat desa tersebut.

Teknik pengumpulan data dan informasi dikumpulkan melalui :

1. Teknik wawancara semi terstrukstur (in-depth interview) dengan peta

desa.

2. Pengamatan langsung (direct observation) areal yang pernah terjadi

kebakaran.

3. Membandingkan hasil analisa hotspot dengan hasil temuan dari

masyarakat.

Teknik-teknik ini digunakan untuk mengembangkan diskusi secara

bebas, terfokus dan sistematis, untuk mengetahui berkaitan dengan

sumber-sumber dan faktor-faktor penyebab kebakaran, dan konflik-konflik

yang terjadi akibat dari adanya kebakaran baik yang terkendali maupun

yang tidak terkendali.
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1.4. Waktu dan Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari, pada tanggal 11 – 14 Juni

2007 di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI

dan Desa Talang Lubuk Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

1.5. Peserta

Peserta dari masyarakat mewakili komponen yang telah mengikuti

kegiatan SSFFMP selama ini, seperti komponen perencanaan tata guna

lahan, motivator desa, regu pemadaman dan kelompok tani termasuk

pemerintahan desa. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak

10 orang peserta / desa dengan persentase perempuan sebesar 20 %

untuk Desa Ujung Tanjung dan 30 % untuk Desa Talang Lubuk. Adapun

wakil-wakil desa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Peserta Focus Group Discussion Desa Ujung Tanjung
SEX

Jabatan
M F

Jumlah

Tim Teknis Desa 4 - 4
Tim Perumus Peraturan Desa 1 1 2
Komite Pengarah P3LD 1 - 1
Motivator Desa - 1 1
Kepala Desa 1 - 1
BPD 1 - 1
Total 8 2 10
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Tabel 1.2. Peserta Focus Group Discussion Desa Talang Lubuk
SEX

Jabatan
M F

Jumlah

Tim Teknis Desa - 1 1
Tim Perumus Peraturan Desa 1 1 2
Komite Pengarah 1 - 1
Motivator Desa 1 1 2
Regu Pemadam Kebakaran 2 - 2
Pemerintahan Desa 1 - 1
Tokoh Masyarakat 1 - 1
Total 7 3 10
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II. DESKRIPSI SINGKAT DESA

2.1. Desa Ujung Tanjung

2.1.1. Tipe Wilayah, Administrasi, dan Batas Desa

Desa Ujung Tanjung merupakan desa dengan topografi yang

didominasi oleh dataran rendah yang dikelilingi oleh rawa-rawa.

Berdasarkan letak geografis desa ini berada pada koordinat 30 14’ 18.5’’

LS dan 1050 20’ 15.8’’ BT. Jarak desa dengan ibu kota kecamatan sekitar

4 km, jarak ke ibu kota kabupaten sekitar 102 km dan jarak dari ibu kota

propinsi 177 km.

Secara administratif Desa Ujung Tanjung termasuk dalam wilayah

Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Desa ini di

sebelah utara berbatasan dengan Desa Lebung Gajah, sebelah selatan

berbatasan dengan desa Tulung Selapan, sebelah barat berbatasan

dengan Desa Tulung Selapan dan di bagian timur berbatasan dengan

Desa Simpang Tiga.

Aksessibilitas kedesa ini, dapat ditempuh melalui jalan darat dan

sungai. Transportasi darat dapat ditempuh melalui desa Lebung Gajah

pada bagian Utara dan desa Tulung Selapan Ilir pada bagian Timur.

Transportasi keluar kurang lancar, hanya dapat dilalui oleh jenis

kendaraan seperti bus dan truk dan kendaraan yang dimodifikasi untuk

melewati medan lumpur ( offroad ).
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2.1.2. Penduduk dan Pemukiman

Jumlah penduduk desa berdasarkan data monografi tahun 2003

adalah sebanyak 2.962 jiwa (624 KK) dengan rincian 1.536 jiwa laki-laki

dan 1.426 jiwa perempuan. Desa Ujung Tanjung memiliki empat buah

dusun yaitu dusun I, dusun II, dusun III dan dusun IV. Letak masing-

masing dusun berdampingan dengan akses yang lancar ke pusat desa.

2.1.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana umum yang sudah ada di desa saat ini

berupa 1 unit masjid, 1 unit mushola, 1 unit pasar desa, 1 unit jembatan

permanen, jalan aspal dan jalan pengerasan. Sarana telekomunikasi

relatif lancar seperti handy talky dan telpon seluler. Fasilitas pendidikan

yang telah ada berupa 1 unit Sekolah Dasar Negeri dan 1 unit Sekolah

Menengah Pertama Negeri. Fasilitas kesehatan yang tersedia didesa

berupa 1 unit poliklinik dengan 2 orang bidan desa sebagai tenaga medis.

Fasilitas olah raga berupa 1 unit lapangan volly dan 1 unit lapangan sepak

bola.

Kantor kepala desa yang ada kondisinya sudah rusak berat,

sehingga segala urusan administrasi pemerintahan desa dilaksanakan di

rumah kepala desa. Sedangkan fasilitas air bersih relatif tidak ada,

Masyarakat memanfaatkan lebak sebagai tempat mandi, cuci, kakus, dan

kadang-kadang untuk air minum. Selain dari lebak, sebagai sumber air

minum masyarakat juga membuat sumur. Fasilitas penting yang belum



Monitoring Dampak Secara Bersama

8

ada di desa hingga saat ini adalah listrik (akan segera tersedia), untuk

penerangan masyarakat menggunakan diesel dan lampu petromak.

2.1.4. Pola Penggunaan Lahan dan Mata Pencaharian

Berdasarkan data hasil pemetaan batas desa tahun 2006 luas

Desa Ujung Tanjung diperkirakan + 11.456 ha. Hampir sepertiga dari

wilayah desa ( + 8.264 ha ) atau 70 % merupakan lahan rawa sedangkan

sisanya ( + 3.192 ha ) berupa lahan darat yang digunakan sebagai areal

perkebunan yang didominasi tanaman karet. Lahan darat sebagian kecil

juga dimanfaatkan untuk persawahan pola menetap. Lahan rawa yang

ada di desa hingga saat ini hanya digunakan untuk lokasi sonor pada

musim kemarau dan tempat menangkap ikan ketika rawa tergenang air di

musim hujan.

Mata pencaharian utama penduduk desa sangat mengandalkan

sektor perkebunan dilahan kering. Tanaman utama yang dibudidayakan di

lahan kering adalah karet dengan klon lokal dan unggul. Lahan rawa yang

mengelilingi desa pada musim kering digunakan untuk bertanam padi

terutama dengan sistem sonor. Berdasarkan data monografi desa tahun

2003 sekitar 624 jiwa adalah petani karet, 117 jiwa adalah pencari ikan di

rawa, 16 jiwa pedagang dan 17 jiwa merupakan PNS. Pasar kalangan

pada hari Sabtu merupakan sarana utama desa ini selain itu juga terdapat

banyak warung yang ada di desa ini. Angkutan umum merupakan sarana

transportasi efektif bagi masyarakat desa untuk menjual hasil panen

mereka ke pasar.
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2.1.5. Kelembagaan

Kelembagaan formal yang ada di desa adalah pemerintah desa

yang dipimpin oleh kepala desa dibantu sekretaris desa, kaur desa,

kepala dusun, ketua RT. Lembaga formal lainnya seperti Badan

Perwakilan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, Karang

Taruna, Komite Pengarah P3LD, Tim Teknis P3LD dan Regu Pemadam

Kebakaran Hutan. Kelembagaan non formal yang ada seperti lembaga

adat desa, kelompok tani, kelompok pengajian perempuan.

2.2. Desa Talang Lubuk

2.2.1. Tipe Wilayah, Administrasi, dan Batas Desa

Desa Talang Lubuk merupakan desa dengan topografi yang

didominasi oleh dataran rendah berupa lahan pasang surut. Berdasarkan

geografisnya desa ini terletak pada koordinat 20 3’ 39’’ LS dan

1040 5’ 9” BT.

Secara administratif Desa Talang Lubuk termasuk dalam wilayah

Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan tata batas

wilayah desa ini di sebelah utara berbatasan dengan Desa Terusan

Dalam dan Sumber Mulya, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa

Telang Rejo, Desa Sumber Hidup, sebelah Barat berbatasan dengan

Desa Karang Baru dan di Timur berbatasan dengan Desa Telang Makmur

dan Panca Mukti.

Hingga saat ini aksesibilitas dari dan menuju desa Talang Lubuk

umumnya ditempuh melalui jalan sungai dengan menggunakan speed
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boat dan ketek. Jarak Desa Talang Lubuk dengan pusat kecamatan

Muara Telang dapat ditempuh dengan speed boat sekitar ½ jam, ke

ibukota kabupaten sekitar 3 jam dan ke ibukota propinsi sekitar 2 jam.

2.2.2. Penduduk dan Pemukiman

Jumlah penduduk desa berdasarkan data monografi tahun 2005

diperkirakan sebanyak 2.300 jiwa atau sekitar 630 dengan memiliki dua

dusun yaitu dusun 1 dan dusun 2.

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana umum yang sudah ada di desa saat ini

berupa 3 unit tempat ibadah, 4 unit tempat olahraga dan 1 unit balai

pertemuan dan 1 unit kantor kepala Desa yang dibangun permanen.

Fasilitas pendidikan yang ada di desa berupa 2 unit gedung Sekolah

Dasar dengan 8 orang tenaga pengajar. Untuk fasilitas air bersih relatif

tidak ada, masyarakat memanfaatkan sungai untuk berbagai keperluan

harian. Untuk minum biasanya mereka cenderung memanfaatkan air

hujan. Fasilitas penting yang belum ada didesa hingga saat ini adalah

listrik, untuk penerangan masyarakat menggunakan diesel dan lampu

petromak. Fasilitas kesehatan yang tersedia berupa 1 unit polindes

dengan 1 orang tenaga bidan desa.
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2.2.4. Pola Penggunaan Lahan dan Mata Pencaharian

Berdasarkan data penataan batas administrasi wilayah desa tahun

2006, luas desa ini sekitar 2.127 ha. Penggunaan lahan desa saat ini

sebagian besar telah digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian

/ persawahan padi, perkebunan kelapa dan jeruk, sisanya masih berupa

belukar dan rawa. Lahan rawa yang mengelilingi desa pada musim kering

dimanfaatkan masyarakat untuk bertanam padi. Daerah Talang Lubuk

merupakan lahan produkrif yang setiap tahun menghasilkan padi.

2.2.5. Kelembagaan

Kelembagaan formal yang ada di desa adalah pemerintah desa

yang dipimpin oleh kepala desa dibantu sekretaris desa, kaur desa,

kepala dusun, ketua RT. Lembaga formal lainnya seperti Badan

Perwakilan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, Karang

Taruna, Komite Pengarah P3LD, Tim Teknis P3LD dan Regu Pemadam

Kebakaran Hutan. Kelembagaan non formal yang ada seperti lembaga

adat desa, kelompok tani, kelompok pengajian perempuan. Selain

kelompok tani yang merupakan kelembagaan masyarakat dalam

mengorganisasi para petani, di desa Talang Lubuk juga ada kelompok

pengembangan ekonomi rumah tangga yang mendapat fasilitas dari

South Sumatra Forest Fire Management Project. Adapaun kelembagaan

desa yang diharapkan mengambil peranan aktif untuk pengendalian

kebakaran hutan dan lahan di lingkup wilayah desa antara lain pemerintah
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desa, BPD, LPM, komite pengarah P3LD, tim teknis P3LD dan kelompok

tani.
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III. TEMUAN LAPANGAN

3.1. Desa Ujung Tanjung.

3.1.1. Kondisi dan Situasi Wilayah Yang Sering Terbakar Saat Ini.

Dari hasil pelacakan yang lapangan bersama wakil-wakil

masyarakat, saat ini lokasi-lokasi dimana sering terjadinya kebakaran

setiap tahunnya sedang tergenang air akibat musim penghujan terutama

pada areal rawa dan gambut. Lokasi - lokasi tersebut berada di areal

jalur buatan mulai dari Lebak Batang Gadung sampai ke arah Selatan

Lebak Buntuan (gambar dibawah ini). Penggunaan lahan pada areal

gambut biasanya dijadikan lokasi sonor oleh masyarakat setempat.pada

musim kering dan dibiarkan terlantar sampai musim sonor tahun-tahun

berikutnya . Selain upaya pembukaan lahan sonor, lokasi tersebut juga

sering dibakar untuk pencarian ikan dengan cara pembakaran untuk

mendapatkan ikan yang terjebak di kolam alami di areal gambut

(Melebung).

Pada lahan kering/talang beberapa masyarakat sedang

menyiapkan lahannya untuk dilakukan peremajaan karet. Biasanya

kegiatan dilakukan pada bulan juli (tebang tebas). Bibit yang mereka

gunakan sampai tahun 2004 menggunakan bibit lokal (GT). Sedangkan

mulai tahun 2005 sampai sekarang, sebagian masyarakat telah

menggunakan bibit unggul dengan jenis PB – 260 dan IR – 39. Selain

persiapan penanaman karet, masyarakat juga memanfaatkan lahan kering

yang berdekatan dengan rawa untuk ditanami dengan jenis tanaman padi



Monitoring Dampak Secara Bersama

14

yang menggunakan bibit lokal seperti Padi Kuring, Padi Sibur, Padi

Talang, dan Padi Padang Putih.

3.1.2. Penggunaan Lahan dan Sebaran Lokasi Kebakaran
(2004 – 2006)

Pemetaan sebaran lokasi kebakaran dilakukan dengan

menggunakan peta. Setiap sebaran dan lokasi kebakaran setiap tahun

diplotkan kedalam peta dengan mencantumkan nama-nama lokasi

spesifik yang dipakai oleh masyarakat setempat. Hasil pemetaan sebaran

lokasi kebakaran teridentifikasi 14 lokasi dengan tipe dan penggunaan

lahan yang berbeda seperti Tabel 3.1 dan Gambar 4.1. Pelacakan

lapangan dilakukan untuk menselaraskan hasil pemetaan sebaran lokasi

kebakaran dengan kondisi lapangan.
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Tabel 3.1. Lokasi Kebakaran Wilayah Administrasi Desa Ujung Tanjung
Tahun 2004 – 2006

Tahun
No Lokasi Tipe Lahan

2004 2005 2006

Frekwensi dan
Intensitas
Kebakaran

1
Lebak
Merasam

Rawa / Gambut  -  Sering terbakar

2
Lebak Batang
Gadung

Rawa / Gambut  -  Sering dan cukup luas

3 Lebak Buntuan Rawa / Gambut  -  Sering dan cukup luas

4
Lebak Lebung
Gajah Utan

Rawa / Gambut  -  Sering terbakar

5
Lebak Pondok
Kulit

Rawa / Gambut  -  Sering terbakar

6
Lebak Ladang
Ampe

Rawa / Gambut  -  Sering terbakar

7
Lebak Tanjung
Medang

Rawa / Gambut  -  Sering terbakar

8
Lebak Saba
Sekonang

Rawa / Gambut  -  Sering terbakar

9
Talang Pakal
Jerambah

Talang / Kering  - 
Jarang, terbakar
akibat loncatan api

10
Talang Tanjung
Medang

Talang / Kering  -  Jarang terbakar

11 Batang Gadung Talang / Kering  - - Jarang terbakar
12 Pondok Kulit Talang / Kering  - - Jarang terbakar

13
Talang Lebung
Gajah Utan

Talang / Kering - - 
Jarang, dibakar untuk
peremajaan karet

14 Talang Bayas Talang / Kering - - 
Jarang, dibakar untuk
peremajaan karet

Dari hasil diskusi dengan peserta, lokasi kebakaran tahun 2004 – 2006

dapat dilihat pada gambar dan tabel dibawah ini :

Gambar 3.1. Lokasi Kebakaran Wilayah Administrasi Desa Ujung Tanjung
Tahun 2004 – 2006
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3.1.3. Faktor Yang Mempengaruhi Kebakaran

Faktor yang mempengaruhi terjadinya kebakaran di areal rawa /

gambut dan Talang / Lahan Kering adalah :

1. Pada lahan gambut, tradisi Masyarakat dalam membakar baik yang

dilakukan oleh masyarakat Desa Ujung Tanjung sendiri maupun oleh

masyarakat dari desa lainnya pada saat musim kering untuk kegiatan

sonor dan pencarian ikan yang terjebak di kolam-kolam ( Melebung )

sebagai kebutuhan sosial dan ekonomi.

2. Faktor alam mempercepat penyebaran api. Berdasarkan diskusi

dengan peserta bahwa di musim kemarau angin puting beliung sering

terjadi di wilayah administrasi desa Ujung Tanjung.

3. Daerah rawa / gambut sampai saat ini merupakan lahan terlantar.

Sehingga masyarakat belum ada tanggung jawab untuk melindungi

sebagai salah satu aset berharga seperti areal kebun karet.

4. Belum efektifnya peraturan desa mengenai pembakaran terutama di

wilayah gambut. Hanya tradisi masyarakat yang mengatur pembukaan

lahan dengan membakar dan hanya pada daerah talang / lahan kering.

5. Pada lahan kering, dengan meningkatnya harga komoditi karet mulai

tahun 2005 menjadi Rp. 4000 – Rp. 5000. Sehingga masyarakat

banyak yang membuka lahan baru dan meremajakan maupun

perluasan kebun karetnya.
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3.1.4. Dampak Akibat Terjadi Kebakaran

Dari hasil diskusi dengan peserta, dampak yang terjadi dari sisi

sosial dan ekonomi bagi masyarakat Desa Ujung Tanjung akibat kegiatan

pembakaran tersebut bisa dikatakan tidak ada. Malahan peserta

menjelaskan bahwa kegiatan sonor dan melebung bisa mendapatkan

penghasilan yang lumayan tinggi apabila berhasil.

Namun di tahun 2006, terdapat satu kasus adanya aset kebun

tetangga yang terbakar akibat kegiatan pembakaran tersebut. Kasus

tersebut adalah terbakarnya kebun karet Pak Sohad sebanyak 1800

batang oleh Pak Bandar. Kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat oleh

pemerintahan Desa Ujung Tanjung dengan cara penukaran kebun yang

terbakar dengan kebun yang langsung bisa disadap.

3.1.5. Pengaplikasian Kegiatan Tata Guna Lahan

Untuk adopsi dan pengaplikasian kegiatan perencanaan tata guna

lahan Desa Ujung Tanjung, ada yang telah bermanfaat bagi masyarakat

khususnya bagi peserta-peserta yang telah mengikuti kegiatan

sebelumnya.

Salah satu kegiatan yang telah dimanfaatkan oleh peserta adalah

mereka sudah mengaplikasikan kegiatan penggunaan GPS untuk

melakukan pemetaan batas wilayah administrasi desa tetangganya, yaitu

desa Tulung Selapan Ilir, dan selain itu salah satu masyarakat desa telah

menggunakan keahlian peserta untuk menghitung luasan areal kebunnya.
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Selain itu pemerintahan desa juga sudah mengetahui dengan jelas

mana wilayah-wilayah desanya yang akan dikembangkan untuk masa

yang akan datang baik untuk pemukiman, pertanian, bahkan untuk

rencana pengembangan bagi investor-inverstor yang akan menggunakan

wilayah administrasi desanya.

3.2. Desa Talang Lubuk

3.2.1. Kondisi dan Situasi Wilayah Yang Sering Terbakar Saat Ini.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, saat ini lokasi-lokasi

dimana sering terjadinya kebakaran bisa dikatakan hampir tidak ada lagi.

Hal ini disebabkan semakin luasnya lahan yang telah dibuka untuk areal

pertanian bagi masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya. Namun saat ini

lahan-lahan yang biasanya digunakan untuk pertanian belum digunakan,

hal ini disebabkan masih banyaknya lahan yang tergenang air akibat

musim penghujan. Kegiatan penanaman padi biasanya dilakukan pada

bulan September – Oktober. Bibit yang mereka gunakan pada tahun 2004

menggunakan bibit lokal seperti Padi Kuning dan Padi Sanapi. Sedangkan

mulai tahun 2005 sampai sekarang, selain menggunakan padi lokal

hampir seluruh masyarakat telah menggunakan bibit unggul dengan jenis

Serang, C – 4, dan IR 42.

3.2.2. Penggunaan Lahan dan Sebaran Lokasi Kebakaran
(2004-2006).

Berdasarkan hasil pemetaan sebaran dan lokasi kebakaran setiap

tahun yang diplotkan peta di desa Ujung Tanjung terdapat 7 lokasi yang
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pernah terjadi kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya seperti Tabel 3.2

dan Gambar 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2. Lokasi Kebakaran pada Wilayah Administrasi Desa
Talang Lubuk Tahun 2004 – 2006.

Tahun

No
Lokasi

Tipe
Lahan 2004 2005 2006

Frekwensi dan
Intensitas
Kebakaran

1 TSM Kering -  
Terbatas, waktu
singkat

2
Belakang
Pemukiman

Kering  - -
Terbatas, waktu
singkat

3 Sungai Peluru Kering -  -
Terbatas, waktu
singkat

4 Lebak Naga Rawa - - 
Terbatas, waktu
singkat

5 Simpang Kiri Kering  - -
Terbatas, waktu
singkat

6 Simpang Kanan Kering  - -
Terbatas, waktu
singkat

7
Belukar Batas
desa Telang Rejo

Kering  - 
Terbatas, waktu
singkat

Gambar 3.2. Lokasi Kebakaran pada Wilayah Administrasi Desa Talang
Lubuk Tahun 2004 – 2006
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3.2.3. Faktor Yang Mempengaruhi Kebakaran

Faktor yang mempengaruhi terjadinya kebakaran adalah :

1. Desa Talang Lubuk merupakan desa dengan topografi yang didominasi

oleh dataran rendah berupa lahan pasang surut. Sehingga pola

penggunaan lahannya banyak untuk pertanian dengan proses

2. penyiapan lahan menggunakan pola pembakaran terkendali.

3. masyarakat untuk memberantasan hama penyakit bagi tanaman

pertanian.

4. Meningkatnya jumlah penduduk yang sebanding dengan peningkatan

harga produksi padi.

3.2.4. Dampak Akibat Terjadi Kebakaran

Dari hasil diskusi dengan peserta, dampak akibat terjadi kebakaran

dari sisi sosial dan ekonomi bagi masyarakat Desa Talang Lubuk bisa

dikatakan tidak ada. Malahan dengan tidak adanya lagi lahan terlantar,

maka kebutuhan untuk membeli racun dalam memberantas hama babi

jauh berkurang. Sehingga biaya tersebut dapat mereka gunakan untuk

membeli pupuk ataupun bibit padi.

Namun pada tahun 2005, terdapat dua kasus social adanya areal

kebun kelapa milik masyarakat yang terbakar akibat kegiatan pembakaran

tersebut. Pertama kasus terbakarnya kebun kelapa milik Pak Nanang

sebanyak 5 batang oleh Mamat. Adapun proses penyelesaiannya

dilakukan oleh pemerintahan Desa Talang Lubuk dengan cara

penggantian kerugian sebesar satu juta rupiah untuk lima batang kelapa

tersebut. Untuk kasus kedua juga terbakarnya kebun kelapa milik Ahmad
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Sajili sebanyak 10 batang oleh Pak Rahman. Namun pada kasus ini

penyelesaiannya dilakukan oleh masing-masing keluarga yang berakhir

damai tanpa ada penggantian secara materi.

3.2.5. Pengaplikasian Kegiatan Tata Guna Lahan

Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di Desa Talang Lubuk,

manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ada. Salah satunya adalah telah

diterapkannya peraturan mengenai pembakaran yang aman bagi

masyarakat setempat. Walaupun untuk penerapan secara keseluruhan

dari isi peraturan desa masyarakat masih belum bisa mengaplikasikannya.

Untuk pengaplikasian kegiatan demplot pertanian, sampai saat ini

belum dapat dipenuhi, hal ini disebabkan kelompok tidak bisa

menyediakan lokasi seluas 10 Ha dalam satu tempat. hal ini dikarenakan

lahan pertanian masing-masing anggota kelompok berjauhan.

Untuk itu dari hasil diskusi dengan peserta, saran untuk

pengaplikasian kegiatan Tata Guna Lahan khususnya untuk kegiatan

demplot yaitu dibuatkannya kelompok baru yang mempunyai lahan

pertanian yang berdekatan, dengan dibawah pengawasan kelompok lama

agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Ataupun dapat juga menggunakan

lahan kas desa yang luasnya hanya sebesar 5 Ha.
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IV. DISKUSI DAN ANALISA

Dari hasil diskusi dengan berbagai komponen masyarakat desa,

dapat dilihat perbandingan dan analisa mengenai trend kebakaran tahun

2004 – 2006 terhadap konflik sosial dan ekonomi desa prioritas

Kabupaten OKI dan Bayuasin.

4.1. Kecendrungan Kebakaran

Kebakaran hutan dan lahan terkait erat dengan penggunaan dan

pengelolaan lahan. Desa Ujung Tanjung secara signifikan dapat dikatakan

terjadi penurunan kebakaran tidak terkendali pada talang / lahan kering.

Meningkatnya harga–harga hasil pertanian dan perkebunan seperti harga

karet maupun beras merupakan salah satu pemicu masyarakat di kedua

desa ini untuk membuka lahan

Pada umumnya kebakaran di talang / lahan kering ini terjadi akibat

pembukaan dan penyiapan tanaman karet dan padi. Hal ini disebabkan

adanya peningkatan harga karet di pasaran lokal pada tahun awal tahun

2006.

Untuk areal rawa / gambut kebakaran terjadi tiap tahun secara tidak

terkendali. Kecuali di tahun 2005 tidak terjadi kebakaran dikarenakan

areal tersebut tergenang air.

Dari hasil diskusi dengan peserta, dapat diketahui bahwa

kecendrungan kebakaran sampai tahun 2006 semakin meningkat akibat

pemenuhan kebutuhan masyarakat desa Talang Lubuk dalam

pemanfaatan hasil pertanian yang sebanding dengan peningkatan

pendapatan. Dari hasil panen baru-baru ini, bahwa rata-rata pengusahaan
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lahan pertanian masyarakat ± 2 Ha / KK. Dengan total produksi gabah

mencapai 100 karung padi atau ± 3,5 ton / Ha.

Meskipun masyarakat di Desa Talang Lubuk masih melakukan

pembakaran untuk penyiapan lahan sawah tapi pembakaran hanya dalam

skala terbatas dan dengan waktu yang singkat. Sehingga dapat dikatakan

kebakaran di tahun 2007 sudah pasti jauh berkurang karena semua lahan

di desa sudah habis terpakai untuk sawah, kalaupun ada hanya untuk

persiapan pengusahaan lahan untuk pertanian di lokasi sebelumnya.

4.2. Perbandingan Sebaran Kebakaran Berdasarkan Data Hospots
Dengan Hasil Temuan Masyarakat di Desa Ujung Tanjung
dan Desa Talang Lubuk.

Berdasarkan hasil perbandingan sebaran peta sebaran kebakaran

berdasarkan data hospots dibanding dengan hasil temuan masyarakat,

secara penilaian kualitatf memperlihatkan hubungan yang positif terutama

kesamaan lokasi areal yang terbakar. Namun pengukuran luas areal yang

pernah terbakar sulit ditentukan dilapangan berdasarkan pertimbangan

waktu dan biaya. Selain itu, areal yang terbakar pada saat ini telah

dilakukan penanaman maupun dalam keadaan tergenang air.

4.2.1. Desa Ujung Tanjung.

Kebakaran di lahan kering menunjukkan penurunan yang

dibandingkan dengan tahun 2003. Kebakaran sepanjang tahun 2004-2006

memperlihatkan jumlah sebaran hotspot relatif sama dan dideteksi dua

titik api didesa. Namun, terjadi perbedaan sebaran hotspot pada tahun
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2005. Menurut masyarkat kebakaran dilahan kering tidak terjadi pada

tahun tersebut, sedangkan hasil sebaran hotspot dideteksi dua titik api

pada tahun tersebut. Meskipun hasil diskusi dengan masyarakat

menunjukkan terjadi peningkatan pada tahun 2006. Hal ini disebabkan

antara lain; lokasi pembakaran untuk pembukaan lahan pada beberapa

tempat dilakukan secara terbatas dan dalam waktu yang singkat dengan

pengendalian api secara terkendali sesuai dengan tradisi masyarakat

setempat.

Gambar 4.1. Peta Wilayah Administrasi Desa Ujung Tanjung
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Gambar 4.2. Sebaran Hotspot Desa Ujung Tanjung Tahun 1997 – 2006

Sebaran Hotspot Tahun 1997 - 2006 Pada Wilayah

Administrasi Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tulung

Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (1997 -2002, Satelit

NOOAdan 2003 - 2006, Satelit Terra dan Aqua Modis )
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Sedangkan dilahan gambut, terjadi peningkatan kebakaran pada tahun

2006 yang berkaitan dengan musim kemarau yang cukup panjang. Lahan

gambut ini merupakan lahan yang menjadi langganan kebakaran hampir

tiap tahun musim kemarau. Oleh karena lahan gambut diwilayah ini

dengan kondisi yang rusak dan hanya ditumbuhi oleh semak belukar dan

tanaman pohon yang tahan terhadap api seperti kayu gelam dan kayu

perpat. Pada tahun 2006, merupakan musim sonor bagi masyarakat.

Namun, masyarakat mengalami kegagalan menanam padi sonor. Hal ini

disebabkan antara lain; Pembakaran gambut tidak terjadi secara

sempurna dan tingkat kedalaman gambut pada beberapa areal yang

dijadikan lokasi sonor sudah semakin menipis. Sehingga benih yang

ditebarkan tidak terbenam sempurna dan mudah dimakan burung.
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4.2.2. DESA TALANG LUBUK

Berdasarkan data hospots, dideteksi 6 titik api pada tahun 2004,

dan terjadi penurunan pada tahun 2005 sebanyak 2 titik api. Namun pada

tahun 2006 terjadi peningkatan deteksi titik api sebanyak 6 titik api.

Gambar 4.3. Peta Wilayah Administrasi Desa Ujung Tanjung

Gambar 4.4. Sebaran Hotspot Desa Talang Lubuk Tahun 1997 – 2006

Sebaran Hotspot Tahun 1997 - 2006 Pada Wilayah Administrasi

Desa Talang Lubuk, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten

Banyuasin (1997 -2002, Satelit NOOA dan 2003 - 2006, Satelit

Terra dan Aqua Modis )
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Dari hasil temuan masyarakat, pada lokasi Transmigrasi Swadaya

Mandiri (TSM), terjadi kebakaran pada lokasi yang sama tahun 2005 -

2006. TSM ini merupakan lahan yang dialokasikan untuk

pengembangan tanaman pertanian seluas 600 Ha. Namun, berbagai

kegagalan dalam mengusahakan tanaman padi, sebagian lahan ini

telah ditinggalkan oleh masyarakat sebelumnya. Namun dengan

meningkatnya kebutuhan keluarga, sebagian lahan ini dikelola kembali

oleh masyarakat. Perbedaan sebaran lokasi kebakaran antara data

hotspot dengan hasil temuan lapangan adalah kebakaran yang

dilakukan oleh beberapa masyarakat dengan luas areal yang terbatas

dan dalam waktu yang singkat. Sehingga tidak terdeteksi oleh data

hotspot.
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V. KESIMPULAN

1. Lokasi yang menjadi langganan kebakaran di Desa Ujung Tanjung

tahun 2004 – 2006 sebagian besar terjadi di areal rawa / gambut.

Sepanjang lahan gambut ini belum menjadi produktif sebagai asset

pendapatan masyarakat, areal ini akan menjadi penyumbang kabut

dan asap yang setiap terjadi kebakaran.

2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kebakaran di Desa Ujung

Tanjung akibat tradisi masyarakat, belum efektifnya peraturan desa,

dari api yang tidak terkendali dan terbawa angin puting beliung di

musim kemarau, peningkatan harga komoditi karet, dan banyak

lahan terlantar di areal rawa / gambut.

3. Penggunaan api dalam pembukaan lahan sulit dicegah, sepanjang

belum ada alternatif atau insentif lain membuka lahan tanpa bakar

yang lebih menguntungkan secara finansial dari tradisi mereka

membuka lahan selama ini.

4. Rata-rata pembukaan dan peremajaan areal perkebunan karet setiap

tahunnya berkisar antara 5 – 10 Ha / KK.

5. Kasus konflik dampak kebakaran pernah terjadi pada tahun 2006,

yang mengakibatkan 1800 batang karet terbakar. Solusi

penyelesaian dilakukan oleh pemerintahan desa dengan cara

penukaran kebun yang terbakar dengan kebun yang kebun yang

langsung bisa disadap.
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6. Kecendrungan/trend kebakaran Desa Ujung Tanjung tetap ada /

sama saja selama pemanfaatan areal rawa / gambut hanya sebagai

alternatif sumber ekonomi masyarakat.

7. Kebakaran di Desa Talang Lubuk tahun 2004 – 2006 disebabkan

oleh aktivitas masyarakat untuk perluasan dan pembersihan lahan

pertanian serta peningkatan jumlah penduduk yang sebanding

dengan peningkatan harga produksi padi.

8. Pada tahun 2005 terdapat dua kasus adanya areal kebun kelapa

milik masyarakat yang terbakar akibat kegiatan pembakaran untuk

perluasan dan pembersihan lahan pertanian.

9. Kecendrungan/trend kebakaran tahun 2004 – 2006 semakin

meningkat akibat pemenuhan kebutuhan masyarakat desa Talang

Lubuk dalam pemanfaatan hasil pertanian yang sebanding dengan

peningkatan pendapatan.

10. Tahun 2007 kebakaran di Desa Talang Lubuk sudah pasti berkurang

karena semua lahan sudah habis terpakai untuk sawah.

11. Rata-rata pengusahaan lahan pertanian masyarakat ± 2 Ha / KK.

Dengan total produksi gabah mencapai 100 karung padi atau ± 3,5

ton / Ha.


