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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.
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1. GAMBARAN UMUM   
1.1  Pendahuluan                                                                                 

Pencegahan maupun pengendalian kebakaran hutan dan lahan, merupakan suatu 
bagian penting dari pengelolan sumber daya alam dan lingkungan secara 
berkelanjutan. Kebakaran tidak terkendali perlu dicegah, jika tidak kebakaran 
tersebut akan mengakibatkan kemerosotan (degradasi) dan penurunan 
ketersediaan sumber daya (tanah, vegetasi, air, iklim mikro). Pengelolaan 
berkelanjutan sumberdaya alam terbarukan merupakan bagian dari suatu 
pendekatan pembangunan wilayah.  
 
Kebakaran tidak terkendali sering terjadi sebagai hasil dari tidak memadainya 
berbagai kebijakan dan tindakan pengelolaan lahan. Dampak umum dari  tindakan 
pengelolaan lahan dan sumberdaya alam yang tidak tepat atau secara tidak tepat 
dapat menyebabkan banjir, erosi, sedimentasi, kerusakan lingkungan, hama dan 
polusi dan lainnya. Semua fenomena tersebut menyebabkan kemerosotan kualitas 
lingkungan alami dan mengurangi produktivitas dari sumberdaya alam, yang 
akhirnya akan merusak sumberdaya alam. Pada gilirannya, akan berdampak 
negatif terhadap mata pencaharian dari masyarakat pedesaan, pembangunan 
ekonomi pada suatu wilayah, kondisi lingkungan alam yang sehat serta kesehatan 
dan keseimbangan sosial bagi masyarakat.  
Semakin lama, kekuatan merusak tersebut dibiarkan, akan semakin sulit dan besar 
pula biaya yang diperlukan untuk mengatasi dampak negatifnya, termasuk untuk 
rehabilitasi lingkungan alam dan produktivitas lahan. Masyarakat yang tidak 
mampu untuk memulihkannya, kecendrungan yang terjadi masyarakat akan 
mengalami pemiskinan, dan melakukan migrasi keluar atau semakin banyak yang 
terpinggirkan.  Kecenderungan atau proses ini sudah terjadi di beberapa daerah.
Ancaman kebakaran di 3 kabupaten prioritas yang merupakan wilayah kerja proyek 
tergolong tinggi, terutama disebabkan oleh: 
- Lahan gambut yang luas, termasuk gambut dalam (kubah gambut).  

Sebagian besar lahan gambut ini digunakan tanpa memperhatikan azas 
keberlanjutan yang menyebabkan terjadinya degradasi lahan gambut 
(pengeringan, pemadatan) sehingga menjadi rawan  terhadap kebakaran.  
Kebakaran lahan gambut merupakan penyumbang utama terhadap asap 
dan kabut selama musim kemarau panjang 

- Vegetasi penutup lahan sangat rawan terhadap kebakaran (semak, belukar, 
perkebunan), karena kelembaban hutan tropis basah yang telah hilang 
akibat dirusak oleh pembalakan yang tidak terkendali

- Penduduk local menggunakan api untuk penyiapan lahan dari vegetasi yang 
tidak diinginkan. Praktek sonor untuk budidaya padi di lahan gambut 
berpotensi menimbulkan kebakaran tidak terkendali pada skala besar

- Selain untuk penyiapan lahan, penduduk juga menggunakan api untuk 
berburu, dan memperbaiki akses terhadap lokasi tertentu misalnya 
menangkap ikan dilebak. 

- Koordinasi dan dukungan instansi pemerintah yang tidak memadai 
terhadap masyarakat pedesaan dalam pengembangan teknik/praktek 
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pertanian alternatif (persoalan kapasitas, termasuk kapasitas dalam 
koordinasi dan kerjasama antar institusi pemerintah secara efektif)

- perencanaan lahan dan penggunaan sumberdaya alam secara umum yang 
tidak partisipatif (seperti,  masalah kapasitas di atas)

- Pembangunan socio-ekonomi dan socio-spasial yang tidak terarah 
mendorong tumbuhnya strategi bertahan hidup di tengah masyarakat desa 
yang dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat lain 

- Adanya konflik lahan dan sumberdaya alam antara berbagai komponen 
masyarakat, termasuk instansi pemerintah, masyarakat desa, dan 
perusahaan swasta

- Ketidaksiapan untuk mendeteksi, memantau, dan merespon bahaya 
kebakaran dan kebakaran yang terjadi.

- Pengalokasian lahan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan.  Lahan 
yang dialokasikan untuk konsesi terlalu luas untuk bisa ditanami dan 
dikelola sekaligus (memerlukan jangka beberapa tahun) sehingga areal 
yang belum dikembangkan dan dikelola (termasuk langkah pengelolaan 
kebakaran) terancam kebakaran, maupun konflik lahan terutama sepanjang 
wilayah perbatasan dengan pengguna lahan lainnya (masyarakat).

Selama 10 tahun terakhir, realita ini ditunjukkan oleh meningkatnya intensitas 
kebakaran tidak terkendali dan kerusakan yang ditimbulkannya di Sumatera 
Selatan, terutama di pantai timur yang didominasi oleh lahan gambut. Kebakaran 
tersebut terjadi akibat praktek pengelolaan lahan dengan menggunakan api 
sebagai alat penyiapan lahan pada wilayah rentan terbakar,  bahkan tanpa upaya 
sama sekali untuk mengendalikan atau membatasi apinya. Kebakaran juga dapat 
timbu,l akibat adanya konflik sehingga api digunakan sebagai alat sabotase untuk 
melakukan perusakan. Apapun penyebabnya, dampak yang timbul sama, yaitu 
kebakaran merupakan ancaman bagi stabilitas produktivitas, ekologi  lahan dan 
keberlanjutan sumberdaya alam, dan pada gilirannya merupakan ancaman bagi 
kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran manusia.
Perencanaan Tataguna Lahan: “Penilaian secara sistematik terhadap potensi 
lahan dan air, alternative pola tataguna lahan dan kondisi fisik, social-ekonomi, 
yang bertujuan untuk memilih dan mengadopsi alternatif tataguna lahan yang 
paling menguntungkan bagi pengguna lahan tanpa menyebabkan degradasi 
sumberdaya atau lingkungan. Termasuk juga di dalamnya adalah pemilihan piranti 
yang bermanfaat untuk memacu tataguna lahan yang terpilih. Perencanaan 
tataguna lahan dapat dilakukan untuk tingkat internasional, nasional, kabupaten 
(skala proyek, daerah tangkapan air) maupun tingkat local (desa). Proses ini juga 
melibatkan partisipasi pengguna lahan, perencana dan pengambil keputusan, 
serta mencakup piranti akademik, legal, fiscal dan finansial.” (FAO. 1993)
Pemanfaatan sumber daya lahan dan sumber daya alam secara tepat dan 
berkelanjutan oleh dan berbagai multipihak (stakeholders) perlu meangacu pada 
hasil penilaian ketersediaan lahan dan sumber-sumber daya yang dipadukan 
dengan kebutuhan dan keinginan para pihak lintas generasi, dan akhirnya 
diterjemahkan ke dalam target pembangunan. Ruang, sumberdaya dan 
produktivitas sumberdaya alam fisik yang tersedia mempunyai keterbatasan.  Oleh 
karena itu, perencanaan penggunaan ruang dan sumberdaya alam perlu dilakukan 
secara hati-hati. Perencanaan tataguna lahan (dan perencanaan tata ruang), 
sebagai bagian dari perencanaan pembangunan wilayah, menitikberatkan dan 
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bertujuan untuk merancang dan menjamin pemanfaatan ruang dan sumberdaya 
alam secara efisien, efektif, adil dan aman.
Perencanaan tataguna lahan merupakan rekomendasi untuk penggunaan lahan, 
dan pedoman bagi tipe/bentuk-bentuk pengembangan pada suatu lahan, 
sedangkan tata ruang (zonasi) adalah instrumen yang diperlukan untuk penerapan 
rencana tataguna lahan. Zonasi (tata ruang) dan rencana tataguna lahan 
menjalankan tujuan-tujuan yang berbeda. Peta zonasi harus spesifik agar bisa 
dijadikan acuan; batas-batas secara umum tidak dapat dijadikan acuan. Peta 
tataguna lahan bersifat umum; penggunaannya untuk masing-masing unit 
tataguna lahan tidak terlalu spesifik.
Sebelum dimulainya era Otonomi Daerah tahun 1999, pendekatan ruang pusat-
daerah (top-down) merupakan suatu prosedur standar. Ini pun terbatas hanya 
sampai pada perencanaan ruang tingkat nasional, propinsi dan kabupaten.  
Perencanaan ruang pada tingkat yang lebih tinggi sangat menentukan 
perencanaan ruang pada tingkat yang lebih rendah. Khususnya, rencana tata 
ruang tingkat kabupaten hanya merupakan pengulangan rencana tata ruang 
tingkat propinsi.  Selain itu, rencana tata ruang sampai batas tertentu sangat 
dipengaruhi oleh fungsi-fungsi kawasan hutan (dulu disebut TGHK). 
Sampai tahun 1992, TGHK merupakan satu-satunya sistem perencanaan tata 
ruang yang mencakup bagian wilayah yang luas pada daerah bukan perkotaan.  
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perencanaan Tata Ruang Tahun 1992 
yang menggantikan TGHK, maka diberlakukan juga sistem Perencanaan Nasional, 
Propinsi, dan Kabupaten sebagai rencana tata ruang utama.  Rencana tata ruang 
dipersiapkan dan di bawah koordinasi Bappeda, dan disebut Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (RTRWN), Propinsi (RTRWP) dan Kabupaten (RTRWK).  
Perencanaan ini merupakan perencanaan wilayah (zoning) atau dengan kata lain 
Rencana Umum Tata Ruang. Perwilayahan selalu meliputi tingkatan tertentu dan 
secara umum sebagai dasar untuk pengalokasian lahan dan kewenangan 
pemberian izin pemanfaatan lahan. Namun demikian, Rencana Umum Tata Ruang 
di tingkat propinsi, biasanya menyangkut wilayah yang sangat yang luas (Propinsi 
Sumatra Selatan, dua kali luas negara Belgia), dengan kurang memadainya dan 
atau kesalahan data ruang, telah mengabaikan perbedaan-perbedaan karateristik 
dan kesesuaian lahan antara lokal dan wilayah, dan juga penggunaan lahan aktual, 
kepemilikan lahan (land tenure) dan pembangunan aktual yang diperlukan oleh 
masyarakat lokal dan wilayah. Selain itu, rencana tata ruang ini masih 
memperlihatkan warisan kawasan-kawasan  hutan, TGHK yang lama (TGHK). 
Sebagian besar area masih dialokasikan dengan berbagai fungsi kawasan hutan, 
meskipun pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat telah mengalami 
perubahan secara jelas pada 10 tahun terakhir. 
Rencana pembangunan wilayah termasuk rencana tataguna lahan/tata ruang 
merupakan tanggungjawab BAPPEDA dan secara teknis merupakan kontribusi 
dari berbagai sektor yang terkait dengan pemanfaatan lahan dan sumberdaya 
alam, tetapi semuanya di bawah koordinasi BAPPEDA.
Pada kontek perencanaan tataguna lahan desa, Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor.72 tahun 2005 tentang Desa dan diikuti oleh berbagai peraturan 
Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan  pada bulan Oktober tahun 2006, beberapa 
diantaranya: Peraturan tentang Penegasan dan Penataan Tata Batas, Peraturan 
Desa maupun Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota ke 
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desa antara lain: 31 bidang urusan pemerintahan Kabupaten/kota yang 
pengaturannya dapat diserahkan kedesa.  Hampir semua bidang dapat diserahkan 
pengaturannya kepada desa secara bertahap, seperti; Bidang Penataan Ruang; 
Kehutanan; Lingkungan Hidup; Pertanahan; Perencanaan dan lainnya. 
Terlepas dari debat, sejauh mana kemampuan pemerintahan desa untuk 
melaksanakan semua tugas tersebut, namun berbagai peraturan Menteri Dalam 
Negeri ini telah memberikan reformasi signifikan terhadap  penguatan peran dan 
tugas Pemerintah Desa dalam kontek melaksanakan dan mengembangkan 
otonomi desa masa depan. Selain itu, kebijakan Pemerintah Sumatera Selatan 
maupun Kabupaten untuk mengalokasikan Dana Anggaran Desa yang cukup 
signifikan merupakan peluang bagi Pemerintahan Desa dan komunitas-komunitas 
masyarakat desa untuk melakukan perencanaan tataguna lahan desa. 
Perencanaan ini sebagai suatu alat yang penting dalam pencegahan kebakaran 
hutan dan lahan.   
Perencanaan tataguna lahan desa yang dipercayakan kepada masyarakat local 
merupakan suatu cara yang efektif untuk memberikan kepercayaan jangka 
panjang kepada komunitas-komunitas masyarakat lokal sebagai pengguna lahan 
dipedesaan, khususnya dalam kontek pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 
Melalui proses perencanaan tataguna lahan, masyarakat lokal maupun 
kelembagaan desa dapat memahami lebih baik  tentang desa berkaitan dengan 
lahan dan sumberdaya alam, dan juga kebutuhan, peluang dan hambatan dalam 
pembangunan desa. Dalam kontek pengelolaan kebakaran (pencegahan dan 
pengendalian), mereka lebih mengerti tentang sebaran lokasi lahan yang menjadi 
langganan terbakar, penyebab, resiko dan dampak langsung kebakaran terhadap 
mereka.

1.2  Pokok Pengembangan (Perencanaan Tataguna 
Lahan)
Sejak disahkannya Otonomi Daerah tahun 1999 dan diperjelas pada tahun 2004, 
keseimbangan kekuasaan pemerintah beralih lebih besar kepada kabupaten.  
Kabupaten mempunyai tanggungjawab dan peluang untuk menyusun rencana tata 
ruang yang lebih efektif (berdasarkan Undang-Undang Perencanaan Tata Ruang 
Tahun 2007), meskipun masih diatur oleh tata laksana perencanaan tata ruang 
tingkat propinsi.  
Pendekatan perencanaan di Kabupaten, bagaimanapun juga masih bersifat top-
down dengan kurang memadainya fokus dan kondisi-kondisi actual dilapangan.  
Perencanaan  tingkat kabupaten sering melakukan perwilayahan (zonasi) secara 
umum seperti halnya pada perencanaan tingkat propinsi, minim dalam rincian dan 
didasarkan atas data yang tidak lengkap. Khususnya, ketika perwilayahan 
dipengaruhi oleh ketidakseimbangan dan pertimbangan keinginan. Pada akhirnya 
kondisi ini berisiko dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan 
dan/atau pembangunan socio-ekonomi kelompok masyarakat tertentu.
Ini terjadi karena satu atau lebih alasan berikut:
! Kabupaten tidak mempunyai informasi lebih rinci dan lebih baik daripada 

propinsi, dan juga sedang atau tidak sedang dalam proses pengumpulan data 
dan informasi yang diperlukan, seperti hasil studi, peta, data satelit, dsb



5

! Kabupaten (seperti halnya Propinsi) baru mulai atau berada pada fase awal 
standarisasi sumber data, format data, dan kebutuhan data.

! Kabupaten mempunyai kendala serius dan/atau prioritas pendanaan, 
sumberdaya manusia, dan kapabilitas yang tidak mendukung sehingga 
menghambat perencanaan

! Kabupaten belum menyadari bahwa peluang dan kekuatan kabupaten dalam 
perencanaan adalah kemampuan kabupaten dalam menyusun rencana tata 
ruang yang lebih rinci dan mencerminkan kondisi aktual di lapangan secara 
lebih baik. Ini dapat direalisasi dengan menggabungkan pendekatan pusat-
daerah (top-down) dengan daerah-pusat (bottom-up)

! Kabupaten seperti halnya propinsi sering kurang memberikan perhatian 
terhadap peran partisipatif masyarakat dalam perencanaan tata 
ruang/tataguna lahan meskipun ada kecenderungan peningkatan akhir-akhir 
ini

! Kurangnya atau bahkan tidak ada sama sekali analisis dampak lingkungan dan 
socio-ekonomi yang komprehensif.

! Kabupaten (seperti halnya propinsi) cenderung mengkaitkan rencananya 
dengan kebutuhan investor besar yang banyak mendatangkan pajak bagi 
kabupaten

! Kabupaten (seperti halnya propinsi) sering menunjuk (meminta bantuan) untuk 
menyusun perencanaan tetapi tidak memberikan waktu, anggaran dan 
dukungan organisasi yang cukup untuk pihak konsultan untuk biasa bekerja 
dengan baik dan benar. Kualitas pekerjaan pihak konsultan juga tidak dipantau 
dan kontrol secara memadai.

Dua situasi berbeda sering terjadi, yaitu: Pertama, pihak kabupaten hanya 
menyalin rencana tata ruang propinsi, dengan sedikit perubahan atau tambahan. 
Kedua, pihak kabupaten mengajukan perubahan secara substansi terhadap 
perwilayahan fungsi ruang yang ada tetapi tidak didukung oleh justifikasi yang 
sahih dalam kontek bagaimana perubahan tersebut bisa mengakomodasi 
kebutuhan masyarakat.
Perencanaan tata ruang (zonasi) tingkat propinsi dan terlebih lagi tingkat 
kabupaten sering dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan investor besar untuk 
pemanfaatan lahan skala besar untuk perkebunan sawit atau HTI, atau konsesi 
hutan. Perhatian yang tidak seimbang dialami oleh kelompok lainnya, termasuk 
oleh pengguna lahan skala kecil di tingkat desa.
Perencanaan Tataguna Lahan Partisipatif di tingkat desa telah difasilitasi dan 
diperagakan oleh beberapa LSM, proyek yang dibiayai pihak sponsor dan program 
yang dijalankan oleh perguruan tinggi, selama 10 tahun terakhir.  Pendekatan dan 
hasil dari semua upaya tersebut sedikit berbeda dengan apa yang diharapkan, 
metodologi, dan rinciannya, tetapi semuanya  mempunyai tujuan yang sama, yaitu 
mendukung pengembangan perencanaan tataguna lahan secara bottom-up. 
Perencanaan tataguna lahan tersebut telah terbukti mampu membantu atau 
berpotensi untuk mengklarifikasi peran desa bagi pengguna lahan atau pengelola 
lahan lainnya, seperti taman nasional, pihak konsesi hutan, secara spesifik 
berdasarkan kasus per kasus.  Perencanaan tata guna lahan seperti ini ditempuh 
untuk mengakomodasi situasi yang spesifik, dan pada saat yang sama sebagai 
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ajang uji coba implementasi perencanan tata ruang desa secara partisipatif. Oleh 
karena itu, upaya ini belum difokuskan untuk mengintegrasikan perencanaan tata 
guna lahan desa ke dalam perencanaan tata guna lahan tingkat kabupaten.
Perencanaan dan implementasi tata guna lahan merupakan bagian dari proses 
pembangunan desa. Pada masa lalu perencanaan pembangunan pedesaan 
ditempuh melalui proses kelembagaan pemerintah, yaitu pemerintah menyediakan 
tataran (platform) dan peluang bagi masyarakat desa  untuk mengusulkan proposal 
kepada pemerintah, yang disebut Musbangdes, kemudian menjadi P3MD 
(Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).  Implementasi P3MD 
hanya sebagian berhasil karena kurangnya komitmen pemerintah atau 
konsistennya instansi pemerintah, kurangnya kesadaran atau adanya 
ketidakjelasan program baik bagi masyarakat desa maupun instansi pemerintah, 
dan tidak tersedianya panduan yang jelas.  Selain itu, acuan formal yang menjamin 
bahwa hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam konsultasi perencanaan 
pada tingkat yang lebih tinggi tidak tersedia, terutama yang berkaitan dengan 
proses seleksi proposal untuk memperebutkan dana yang terbatas (misalnya 
dalam Rakorbang - Rapat Koordinasi Pembangunan). Namun demikian, meskipun  
terdapat keterbatasan-keterbatasan tersebut, implementasi P3MD merupakan 
langkah yang benar yang bertujuan untuk merangkum sistem perencanaan dari 
bawah-atas (bottom-up) dan  atas-bawah (top-down).
Penyusunan rencana tata ruang sangat sering dikontrakkan kepada pihak 
konsultan eksternal. Pihak konsultan ini sering harus bekerja dengan waktu dan 
anggaran terbatas sehingga rencana tata ruang yang disusun bersifat sangat 
umum dan tidak mencerminkan atau mempertimbangkan kebutuhan 
pembangunan dan potensi seluruh kelompok masyarakat.  Selain itu, mandat agar 
dilakukan konsultasi publik tidak ditempuh sebagaimana mestinya. Seperti 
dikemukakan sebelumnya bahwa sistem ini menghasilkan rencana yang sangat 
kental dengan nuansa kepentingan investor besar.  Investor besar diharapkan 
dapat melakukan investasi pada berbagai kegiatan pembangunan regional, 
membuka peluang kerja untuk masyarakat local, dan mendatangkan pajak bagi 
pemerintah regional. Dengan kata lain, pembangunan wilayah dikontrakkan 
kepada sector swasta.
Meskipun sistem, prosedur, dan piranti untuk penyusunan rencana tata 
ruang/tataguna lahan pada dasarnya telah memungkinkan dilakukannya 
perencanaan tata ruang/tata guna lahan secara komprehensif, namun terdapat 
kecenderungan pada sistem administrasi pemerintahan daerah untuk lebih 
menyerahkan persoalan kepedulian lingkungan, rehabilitasi dan restorasi 
produktivitas lahan kepada pemerintahan dan generasi mendatang. Pada saat 
yang sama, untuk pembangunan daerahnya, pemerintah daerah terlalu tergantung 
pada investor di bidang eksploitasi lahan dan sumberdaya alam tanpa sistem 
pengawasan yang ketat dan konsisten untuk menjamin keberlanjutan 
pembangunan daerah dan masyarakatnya. Salah satu penyebabnya adalah 
kurangnya kapasitas (kemampuan) pemerintah daerah sehingga pemerintah 
daerah sangat tergantung kepada para investor dan inisiatif, input dan keinginan 
pihak ketiga.
Banyak administrasi pemerintah daerah termasuk di Sumatera Selatan 
memerlukan perbaikan kemampuan untuk dapat menghasi lkan, 
mengimplementasikan, dan memantau rencana pembangunan wilayah.  Rencana 
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pembangunan wilayah  tersebut harus bisa memadukan potensi dan kendala yang 
ada pada lingkungan alam dengan kebutuhan saat ini dan masa depan dan 
kebutuhan dan keinginan berbagai multipihak. 
Persoalan kemampuan yang tidak memadai sering menimbulkan ketidakcocokan 
antara tataguna lahan dengan kesesuaian actual lahan dan/atau ketidakcocokan 
antara tataguna lahan dengan kebutuhan dan keinginan para pihak. 
Ketidakcocokan ini menyebabkan kekeliruan pengelolaan lahan dan sumberdaya 
sehingga dapat memacu kebakaran.
Persoalan lain berkaitan dengan ketidakjelasan dalam sistem perencanaan 
tataruang/tataguna lahan yang diakibatkan oleh adanya tumpang tindih dan/atau 
konflik keinginan dan wewenang pada berbagai tingkat institusi pemerintahan yang 
terlibat.  Kondisi ini menggiring terbentuknya rencana tata ruang/tataguna lahan 
yang kontroversil, membingungkan dan menimbulkan konflik di antara para pihak. 
Kondisi ini juga membatasi pemanfaatan rencana tata ruang/ tata guna lahan 
sebagai piranti pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan lahan dan 
sumberdaya alam sehingga menyebabkan rencana tata ruang/tata guna lahan 
hanya sebagai dokumen yang tidak memberikan kontribusi berarti bagai tataguna 
lahan yang sebenarnya di lapangan. Sekali lagi kondisi ini dapat memacu 
terjadinya kebakaran, jika tidak ada kejelasan hak-hak pengguna lahan sehingga 
dapat memacu terjadinya konflik.
Penduduk pedesaan sebagian besar tinggal di sepanjang sungai dan jalan. 
Mayoritas penduduk tersebut adalah petani, nelayan, atau petani karet atau 
tanaman perkebunan lainnya. Penduduk tersebut mengambil keputusan harian 
(setiap hari) untuk menentukan langkah yang akan dilakukan terhadap lahan yang 
mereka miliki dan terhadap sumberdaya yang dapat mereka akses. Sebagian 
besar penduduk desa menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah 
atau sangat lambat. Tata guna lahan dan sumberdaya di daerah pedesaan seperti 
ini pada umumnya tidak berkelanjutan, tidak efisien  dan tanpa upaya monitoring. 
Kondisi ini menyebabkan wilayah pedesaan, masyarakat pedesaan, dan individu 
pengguna lahan pedesaan perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun 
perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang wilayah.  Produktivitas 
yang berkelanjutan dan lingkungan yang sehat, pada  akhirnya menciptakan 
pertumbuhan ekonomi pada berbagai pihak di pedesaan akan menjadi dasar yang 
kuat untuk mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan.
Sejak tahun 2006, sebagai tindak lanjut dari tujuh instruksi Presiden Republik 
Indonesia tentang pencanangan bebas asap pada siaga api di Palembang, 
Pemerintah Sumatera Selatan melalui Kapolda Sumatera Selatan telah 
mengeluarkan maklumat tentang sanksi pidana bagi pembakaran hutan dan atau 
lahan, dan dipertegas kembali melalui maklumat 2007 yang ditanda tangani oleh 
segenap Muspida Propinsi (Gubernur, Pangdam dan Kapolda) dan Kejaksaan 
tinggi yang pada intinya; terhadap lahan yang dibakar akan dikenakan status quo 
dan dilarang dimanfaatkan sampai adanya keputusan hukum yang tetap. 
Maklumat, seolah-olah sesuatu yang akan ditakutkan dan diharapkan, akan 
berdampak kuat terhadap penduduk lokal dan petani yang mempunyai akses 
terbatas terhadap lahan dan modal, agar mampu menerapkan pembukaan lahan, 
selain dengan cara tebang dan bakar yang secara tradisi yang digunakan.   Selain 
itu, para pakar yang peduli dengan lingkungan dan pemerintah telah 
memsosialisasikan secara gencar berbagai teknologi alternatif membuka lahan 



tanpa bakar kepada masyarakat. Teknologi yang ditawarkan mulai dari teknologi 
dengan biaya tinggi, seperti pembukaan lahan dengan hand traktor ataupun  
penggunaan herbisida maupun dengan teknologi biaya rendah seperti: pembuatan 
kompos dengan menggunakan sisa bekas penebangan tanaman dengan 
menggunakan “bakteri” pengompos, yang kadang kala bakteri  tersebut tidak  
mudah tersedia di desa.

1.3 Tujuan dan Hasil yang Diharapkan  
Tujuan dari komponen Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Proyek adalah untuk 
memberikan kontribusi dalam pengembangan perencanaan tata ruang / tata guna 
lahan yang lebih efektif dan mampu mencapai keberlanjutan lingkungan alam yang 
sehat dan produktif.  Perencanaan tersebut disusun berdasarkan data kondisi, 
potensi dan kendala sumberdaya alam, yang lebih baik dan lengkap, serta data 
tentang kebutuhan dan keinginan semua pihak saat ini.

Rencana yang efektif adalah:

! Bersifat Komprehensif (merangkum semua aspek sosial-ekonomi 
masyarakat, dan faktor lingkungan dan fisik yang berinteraksi)

! Mempunyai rentang waktu yang panjang (merangkum kebutuhan di masa 
depan dan solusi persoalan yang ada)

! Fleksibel (bisa disesuaikan dengan perubahan kondisi dan perkembangan 
ilmu pengetahuan)

! Bisa diimplementasikan (mencakup rekomendasi pengambilan tindakan 
yang realistis untuk realisasi rencana)

8

Langkah perbaikan perencanaan tata ruang dan tata guna lahan, serta perbaikan 
sistem monitoring, evaluasi, dan kontrol terhadap penggunaan lahan dan 
sumberdaya alam baik legal maupun yang tidak legal, diyakini dapat mengurangi 
atau menghindari praktek pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, dapat 
mengurangi konflik lahan, dan dapat memperbaiki produktivitas lahan serta pada 
saat yang sama mampu menjaga kualitas lingkungan. Luaran-luaran tersebut akan 
mengurangi kejadian, frekuensi, dan intensitas kebakaran.

Bagian Perencanaan Tata Guna Lahan pada Proyek menitikberatkan kegiatan 
pada upaya peningkatan koordinasi instansi pemerintah yang bertanggung jawab 
dalam dan/atau bertindak sebagai penyumbang bagi perencanaan tata ruang/tata 
guna lahan, dan monitoring/pengawasan rencana tersebut. Selain itu, tata guna 
lahan dan perubahan tata guna lahan memerlukan perencanaan, dukungan dan 
komitmen pada semua tingkat pengguna lahan. Oleh karena itu pihak proyek 
mendukung pendekatan perencanaan tata guna lahan secara terpadu dan 
partisipatif. 

Perencanaan tata guna lahan/pembangunan secara partisipatif bertujuan untuk 
memberikan peluang yang efektif bagi masyarakat desa untuk ikut terlibat dalam 
semua tahapan proses perencanaan pembangunan, yaitu dalam mengidentifikasi, 
diskusi, dan mengemukakan persepsi, kebutuhan dan tujuan pembangunan 
daerah masa depan.



Untuk mencapai tujuan utama proyek, Pendekatan dilakukan  untuk mendukung 
dan bekerja sama dengan semua pihak/institusi terkait mulai dari awal dan pada 
semua aspek yang berkaitan dengan pengembangan atau pembenahan struktur, 
sistem, kebijakan, program, metodologi, teknik dan keahlian organisasi, yang 
dianggap penting. Untuk menjalankan pendekatan ini dibentuk Multi Stakeholder 
Forum (Forum Multipihak).

Fokus proyek ditinjau dari sudut perencanaan tata guna lahan sebagai upaya untuk 
mengurangi persoalan kebakaran hutan dan lahan (mencegah kebakaran hutan 
dan lahan yang tidak terkendali) adalah : 

Pengembangan Kapasitas dan Institusional (instansi pemerintah, 
pemerintah desa, masyarakat desa, LSM)
! Mendukung pengembangan kapasitas instansi pemerintah terkait dengan 

perencanaan dan LSM yang bergerak di bidang sosial-ekonomi, evaluasi 
ekonomi dan tata guna lahan, dan aspek perencanaan secara partisipatif 
pada proses perencanaan tata ruang/tata guna lahan

! Mendukung pengembangan kapasitas instansi pemerintah dalam bidang 
GIS, pengukuran lahan, dan aspek analisis perencanaan tata ruang/tata 
guna lahan

! Mendukung pengembangan kapasitas instansi pemerintah dalam 
standarisasi data spasial agar mengarah kepada penyeragaman format, 
pemanfaatan dan pengelolaan data spasial pada semua instansi dan para 
pihak yang terlibat dalam penyediaan, publikasi dan/atau pemanfaatan data 
spasial.  Data dimaksud:

o Standar, komprehensif, dan akurat
o Pengelolaan data perlu didistribusi (sharing), sinkronisasi, dan 

koordinasi
o Penggunaan data perlu terintegrasi, mengakar, tersedia (accessible)

! Mendukung pengembangan kapasitas instansi pemerintah dalam 
menerapkan kombinasi pendekatan bottom-up dan top-down dalam 
perencanaan tata ruang/tata guna lahan

! Mendukung pengembangan kapasitas pemerintah desa, masyarakat 
pedesaan, dan pihak terkait lainnya, dalam perencanaan tata ruang/ tata 
guna lahan secara partisipatif, dalam pengelolaan dan pemantauan 
sumberdaya lahan dan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

! Mendukung pengembangan kapasitas instansi-instansi perencanaan 
pemerintah dalam pemantauan dampak kebakaran hutan dan lahan, 
terutama dampak terhadap lingkungan (degradasi lahan dan sumberdaya 
alam, polusi) 

! Mendukung pengembangan kapasitas instansi pemerintah dan pihak lain 
dalam memfasilitasi langsung, penyelesaian konflik lahan dan sumberdaya 
lainnya antara pemerintah, masyarakat desa, dan perusahaan swasta

Mendukung dan memfasilitasi pengembangan dan aplikasi data dan 
informasi spasial untuk perencanaan tata guna lahan
! Mengkompilasi, mengedit, dan mempublikasi data dan informasi tentang 

lahan gambut di Sumatera Selatan, terutama di 3 kabupaten prioritas, serta 
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mendukung upaya pemerintah dan pihak lain untuk mengintegrasikan data 
tersebut ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan oleh 
pemerintah daerah, sehingga tercipta kepedulian terhadap, pemahaman 
tentang, dan langkah pengelolaan/pemanfaatan lahan secara lebih baik

! Mengembangkan skenario pemanfaatan lahan gambut untuk mengurangi 
resiko kebakaran yang merupakan masukan bagi Badan Perencanaan 
Pembangunan. 

! Skenario tersebut bertujuan untuk:
o Memaksimalkan manfaat ekonomi
o Meminimalkan  degradasi lingkungan(terutama kebakaran)
o  Memaksimalkan manfaat social-ekonomi
o  Memperkenalkan tata guna lahan baru/diperbaiki
o Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan nasional/ propinsi/ 

kabupaten

Mengembangkan dan mempromosikan konsep perencanaan tata guna lahan 
desa yang melibatkan langsung masyarakat desa dalam koordinasi dengan 
pihak perencana lebih tinggi  
! Mengembangkan dan mengaplikasikan model perencanaan dan 

pengelolaan tata guna lahan secara partisipatif di 3 desa terpilih termasuk:
o Penetapan wilayah adiminstrasi batas desa berdasarkan 

kesepakatan
o Pemasangan papan peragaan (baliho) rencana tata guna lahan desa
o Memasukkan pendekatan analisis tanah dan kesesuaian lahan tingkat 

desa
o Memasukkan peraturan desa tentang rencana tata guna lahan dan 

pengelolaan kebakaran tingkat desa
! Mengembangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di 1 

desa terpilih

Networking & Interaksi MultiPihak
! Membentuk MultiStakeholder Forum (MSF) sebagai upaya untuk memacu 

dan mobilisasi komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar dinas dan antar 
para pihak, dalam hal strategi, pendekatan, dan metode menekan kejadian 
dan kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan

! Mengkoordinir kegiatan dan masukan dengan proyek lain
! Memobilisasi ilmu pengetahuan dan mempelajari ketersediaannya di 

Universitas dan Balai Penelitian lokal, terutama UNSRI
! Menghubungkan para pihak dari desa, kabupaten dan propinsi dengan para 

pihak tingkat regional, nasional, internasional (ASEAN). 
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2.  HASIL DAN PENCAPAIAN
2.1  Hasil dan Pencapaian Utama saat ini
2.1.1 Pengembangan Kapasitas   

                                                                               
 

PENDEKATAN
Pengembangan kapasitas adalah peningkatan kesiapan dan kinerja suatu institusi 
dalam melaksanakan peran, tanggung jawab, dan tugas.  Institusi yang dimaksud 
adalah instansi atau organisasi pemerintah, LSM, perusahaan swasta atau publik. 
Instansi/Organisasi pemerintah mencakup juga yang ada di tingkat desa.

Pihak proyek telah mengidentifikasi dan mendukung 4 komponen pengembangan 
kapasitas, yaitu kapasitas yang berkaitan dengan organisasi, sistem, operasional, 
dan sumberdaya manusia.  Masing-masing institusi atau para pihak harus mampu 
menjamin bahwa komponen-komponen tersebut mempunyai kapasitas yang 
memadai agar bisa melaksanakan peran, tanggung jawab, dan tugasnya.
Kapasitas Organisasi berkaitan dengan keefektifitasan struktur organisasi: 
Departemen, Bidang dan kelompok fungsional apa, dan lainnya yang ada yang 
dibutuhkan, dan apa fungsi/perannya. 
Kapasitas Sistem berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi sistem perencanaan 
dan implementasi pekerjaan.  Secara spesifik, berkaitan dengan metode kerja, 
aliran kerja (prosedur, proses) dan mekanisme kontrol/monitoring (tujuannya 
adalah untuk menjamin konsistensi dan kualitas output).  Kapasitas sistem adalah 
apa sebenarnya yang perlu dilakukan (berbagai tahap output) dan bagaimana 
melakukannya.
Kapasitas Operasional berkaitan dengan ketersediaan sumberdaya materi yang 
dimiliki institusi untuk dapat mengimplementasikan peran, tanggungjawab, dan 
tugas.  Sumberdaya yang dimaksud meliputi infrastruktur kantor, anggaran 
operasional, sarana transportasi, dan peralatan spesifik.
Kapasitas Sumberdaya Manusia berkaitan dengan jumlah, kualitas, dan potensi 
seluruh staf suatu insitusi yang diperlukan untuk pelaksanaan peran, tanggung 
jawab, dan tugas institusi.  
PENCAPAIAN
! Pengembangan kapasitas dilakukan melalui konsultasi, pelatihan, fasilitasi, 

asistensi kerja, seminar, lokakarya, study banding, pengembangan konsep 
dan modul, pada topik-topik  berikut: 

o Sistem informasi geografis, database, sistem informasi, perawatan 
komputer, standarisasi data ruang. 

o Survai lahan menggunakan GPS (Global Positioning System) 
portable, kompas, pengukur dan detector jarak

o Analisis kesesuaian lahan, survai gambut
o Pembacaan peta, layout peta, sket peta, pemetaan partisipatif
o Penilaian Cepat Partisipatif (Rapid Participatory Appraisal), analisis 

social-ekonomi serta kebakaran hutan dan lahan.
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o Evaluasi ekonomi tata guna lahan
o Perencanaan/penjadwalan pekerjaan
o Penggunaan alat monitoring kualitas udara
o Pelatihan pengembangan kebutuhan, pelatihan pengembangan 

modul
o Fasilitasi/presentasi/pengembangan keterampilan komunikasi
o Analisis institusional, pengembangan system/standar operasional 

prosedur
o Monitoring dampak kebakaran, 
o Monitoring/investigasi lingkungan
o Rancangan hukum, rancangan peraturan pemerintah
o Perencanaan partisipatif
o Keterampilan penyelesaian konflik

! Lebih dari 200 staff pemerintah telah dilatih dengan berbagai topik dan hadir 
pada seminar dan lokakarya.

! Instansi pemerintah pada tingkat Propinsi dan Kabupaten pada 3 Kabupaten 
Prioritas telah didukung dalam pengembangan kapasitas yang mencakup:

o  Bappeda
o  Dinas Kehutanan
o  Bapedalda
o  Dinas PMD
o  Dinas Pertanian
o  Dinas Perkebunan
o  Dinas Informasi dan Komunikasi
o  Bagian Hukum Setda Kabupaten
o  Bagian Tata Pemerintahan
o  Tingkat Kecamatan

! Pada tingkat desa, 4 desa terpilih telah dikembangkan, pendekatan  
perencanaan tataguna lahan secara partisipatif oleh proyek (Desa Riding 
and Ujung Tanjung, di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Desa Talang Lubuk di 
Kabupaten Banyuasin dan desa Muara Medak di Kabupaten Musi 
Banyuasin). Kader-kader pada pemerintahan desa, wakil-wakil dari 
masyarakat dan lembaga-lembaga desa telah didukung secara intensif baik 
secara langsung maupun tidak langsung mencapai lebih dari 2500 orang 
peserta. 

! Selanjutnya, pengembangan kapasitas juga diperluas pada LSM-LSM lokal, 
Staff dan Mahasiswa Universitas (Unsri), dan anggota DPRD.

! Penilaian kapasitas perencanaan dan rencana-rencana Bappeda 
Kabupaten dari sudut pandang evaluasi dan analisa ekonomi telah  
dilakukan  oleh Team Ekonomi dari Universitas Sriwijawa melalui kegiatan 
studi kasus: Evaluasi pengembangan ekonomi wilayah dari berbagai pilihan 
pada wilayah gambut dengan bekerjasama dengan kelompok sasaran. 

! Pengembangan kapasitas juga mencakup bantuan peralatan seperti 
perangkat keras/lunak (komputer), peralatan pengukuran seperti GPS dan 
kebutuhan peralatan untuk Sekretariat MSF termasuk bantuan pelatihan 
sambil bekerja pengoperasian peralatan tersebut. 

! Penilaian kapasitas lintas instansi teknis yang relevan yang dilakukan secara 
bersama dengan instansi. Penilaian ini bertujuan untuk menjelaskan proses 
pengembangan GIS sebagai suatu bagian strategi untuk penggunaan 
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informasi dalam organisasi. Kabupaten seharusnya mempunyai strategi 
teknologi dan sistem informasi didalam suatu organisasi. 

! Pengembangan kapasitas oleh projek diselaraskan dengan pengembangan 
kapasitas di setiap kabupaten dan propinsi untuk mencapai kemajuan dan 
manfaat yang maksimum.   

2.1.2 Multi Stakeholder Forum    
PENDEKATAN
Multi Stakeholder Forum (MSF) dikembangkan untuk memberikan wadah bagi 
multipihak dan secara aktif bersama mengembangkan berbagai program dan 
kegiatan dalam bidang pengelolaan lahan dan sumberdaya alam secara 
berkelanjutan, termasuk pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. Multi 
Stakeholder Forums merupakan media untuk merealisasikan dukungan dan 
keberlanjutan sistem, kebijakan, program, metodologi, dan teknik yang diintroduksi 
dan/atau dipromosikan oleh pihak proyek atas dukungan atau bersama-sama 
dengan berbagai institusi. Pihak proyek mengembangkan dan memberikan 
kontribusinya sebagai anggota kelompok kerja pada Multi Stakeholder Forum. Hal 
Ini ditempuh untuk menjamin koordinasi, kerjasama dan partisipasi oleh semua 
para pihak terkait terutama selama masa implementasi proyek.
Multi Stakeholder Forum dibentuk di tingkat Pemerintah Kabupaten dan disyahkan 
melalui Surat Keputusan Bupati.
Multi Stakeholder Forum dilengkapi dengan Dewan dan Kelompok Kerja, yang 
komposisinya terdiri dari wakil-wakil berbagai kelompok multipihak, yaitu instansi 
pemerintah tingkat kabupaten, DPRD tingkat kabupaten, LSM, kelompok 
komunitas, perusahaan swasta, kelompok ilmuwan, dan media.
Dewan MSF mencakup satu orang yang mewakili pihak pengambil keputusan  dari 
masing-masing lembaga. Dewan tersebut diketuai oleh Bupati atau wakil yang 
ditunjuk oleh  Pemerintah Kabupaten. Anggota Kelompok Kerja mewakili fungsi 
dari masing-masing lembaga terkait, yang  mempunyai  pengetahuan dan/atau 
pengalaman sesuai tema dari setiap bidang kerja kelompok kerja. Tenaga Ahli dari 
projek adalah juga anggota Kelompok Kerja, dan tenaga ahli jangka pendek pada 
proyek dapat juga berfungsi sebagai nara sumber bagi Kelompok Kerja.
Tema masing-masing Kelompok Kerja diidentifikasi dan selanjutnya ditetapkan 
Kelompok Kerjanya oleh Dewan. Kelompok Kerja berkewajiban merancang 
proposal dan program untuk suatu perbaikan atau pembentukan sistem-sistem 
baru, kebijakan, program, bidang kerja, metodologi, teknik yang diperlukan untuk 
mencapai target pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam secara berkelanjutan, 
termasuk upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran.
Pembentukan Kelompok Kerja tidak hanya ditujukan untuk implementasi aktivitas 
dan mencapai target proyek, tetapi juga diharapkan berfungsi sebagai pemikir 
(thinktank), penasehat, inovator yang menghasilkan konsep, gagasan, solusi yang 
layak, efektif, dan dapat diimplementasikan oleh institusi terkait. Pihak proyek (baik 
pihak Uni Eropa maupun Indonesia) mendukung Kelompok Kerja dalam 
mengembangkan dan mengaplikasikan gagasan dan pendekatan di daerah dan 
desa terpilih. 
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Berbagai kelompok kerja diharapkan dapat berkoordinasi satu sama lain dan 
dengan Sekretariat MSF. Kelompok Kerja akan melaporkan hasil kerjanya kepada 
Dewan. Selanjutnya Dewan akan mengevaluasi proposal yang diajukan Kelompok 
Kerja dengan mengacu kepada sejumlah kriteria.
Proposal yang lengkap dan disetujui oleh Dewan diumumkan dengan Surat 
Keputusan Dewan. Keputusan ini bersifat mengikat, ditandatangani oleh seluruh 
anggota Dewan, dan mencantumkan tugas, fungsi, dan tanggungjawab masing-
masing kelompok institusi yang terlibat. Anggota Dewan yang juga merupakan 
wakil eksekutif institusi para pihak akan menjamin implementasi sistem, kebijakan, 
program, dan lainnya, yang baru dibentuk atau yang telah diperbaiki.  Implementasi 
tersebut mensyaratkan bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut 
harus menyatu di dalam atau diakomodasi dalam strategi, perencanaan, 
pengelolaan, monitoring, dan sistem pendanaan institusi terkait.
Multi Stakeholder Forum dilengkapi dengan Sekretariat masing-masing.  
Keberadaan Sekretariat ini bertujuan untuk menjamin terjalinnya komunikasi yang 
efektif antara anggota Dewan dengan anggota Kelompok Kerja, untuk 
menjadwalkan pertemuan, mencatat hasil pertemuan, merangkum dan 
menyebarkan laporan kemajuan, mendesiminasikan informasi kepada publik, dan 
mengembangkan web-site.

PENCAPAIAN
! Pada tiga Kabupaten prioritas telah dibentuk Multistakeholder Forum (MSF) 

termasuk Dewan MSF, 4 Kelompok kerja dan sekretariat  melalui Surat 
Keputusan Bupati. 

! MSF telah menseleksi dan menetapkan 15 desa prioritas (5 
desa/Kabupaten) sebagai contoh kegiatan di tingkat desa, dan terakhir 
dikurangi menjadi 13 desa prioritas.

! Pada setiap MSF dibentuk 4 Kelompok Kerja yaitu; Pengembangan 
Masyarakat, Perencanaan Tata Guna Lahan, Kepedulian dan pendidikan 
Lingkungan dan Pengelolaan kebakaran.   

! Jumlah anggota masing-masing Kelompok Kerja bervariasi antara 8 sampai 
12 orang, dan pada umumnya ada 4 sampai 8 anggota yang paling aktif. 

! Pertemuan berkala Kelompok Kerja dilakukan untuk merencanakan, 
mempersiapkan, dan mengevaluasi akivitas Kelompok Kerja. Selain itu 
pertemuan tersebut juga membicarakan persoalan administrasi dan 
pembiayaan untuk Kelompok Kerja.

! Secara Umum, Kelompok Kerja dan Dewan MSF terlibat secara aktif dalam 
pendekatan penyusunan rencana tahunan kegiatan proyek. Hasil dari setiap 
lokakarya perencanaan berupa matrik kegiatan proyek termasuk anggaran 
yang dibutuhkan  dan sumber-sumber pendanaan (Dana dari SSFFMP dan 
Kabupaten) 

! Anggota Kelompok Kerja telah mengikuti berbagai pelatihan diantaranya 
perencanaan tata guna lahan, teknik fasilitasi, pengelolaan konflik, aplikasi 
GIS.  

! Pihak Kabupaten mengalokasikan anggaran pendamping untuk 
pengoperasionalkan  MSF dan Kelompok-kelompok  Kerja.
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! Sesuai aturan MSF, evaluasi tahunan dilakukan secara bersama  terhadap  
kinerja, output, permasalahan, dan pengalaman Dewan MSF, Kelompok 
Kerja MSF, dan Seketariat MSF. 

! Untuk memfungsikan Sekretariat MSF telah diberikan berbagai peralatan 
kantor dan pelatihan komputer dan pelaporan. Selain itu, sekretariat MSF 
juga telah mengikuti pelatihan web-site dan aplikasi web-GIS.

! Teknik ZOPP digunakan sebagai teknik lokakarya  dalam semua kegiatan 
perencanaan dan evaluasi. 

! Beberapa pendekatan telah dikembangkan, diuji, dan diajukan untuk 
dipertimbangkan dan diintegasikan ke dalam tata tugas institusi terkait. 
Pendekatan tersebut antara lain perencanaan tata guna lahan desa, system 
informasi kebakaran, program gender, dan sebagainya.

2.1.3 Monitoring Lingkungan     
PENDEKATAN
Sehubungan dengan kegiatan monitoring dampak kebakaran, pihak proyek 
memberikan dukungan terutama kepada Bapedalda. Pengembangan kapasitas 
yang dilakukan oleh proyek meliputi fasilitasi dan usulan penguatan lingkup; 
PENCAPAIAN
! Beberapa pertemuan antara instansi pemerintah tingkat kabupaten dengan 

Bapedalda Tingkat Propinsi telah dilaksanakan untuk menentukan arah dan 
target organisasi dan program di kedua tingkat pemerintahan agar 
terciptanya koordinasi yang sinkron dan efektif antar lembaga-lembaga 
terkait lingkungan. 

! Kedudukan dan peran potensial Bapedalda dalam organisasi pengelolaan 
kebakaran telah dianalisis dan diajukan pihak proyek untuk dibentuk di 
Sumatera Selatan (Pusdalkarhutlah). 

! Analisis kebutuhan pelatihan untuk Lembaga-Lembaga yang bergerak pada 
bidang lingkungan pada tingkat Propinsi dan Kabupaten di Sumatera Selatan 
juga telah dilakukan, termasuk untuk pelatihan monitoring dan investigasi 
dampak kebakaran.

! Hal lain yang termasuk dalam program pengembangan kapasitas adalah 
investigasi lingkungan, pelaporan tentang lingkungan, dan pengelolaan data 
lingkungan. 
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! Selain itu, isu-isu rutin juga menjadi perhatian.  Pihak Proyek memberikan 
dukungan pada perancangan Peraturan Daerah Propinsi (Peraturan 
Daerah) tentang monitoring dampak kebakaran yang didasarkan atas PP 
No. 4 Tahun 2001. Tim perancangan Perda tersebut diketuai oleh Bapedalda 
dan dengan anggota Bapedalda, Kehutanan, Instansi hukum tingkat 
propinsi, dan pihak proyek, serta tenaga ahli dari UNSRI dan IHSA.

2.1.4 Perencanaan Tataguna Lahan Partisipatif Tingkat Desa    
PENDEKATAN
Perencanaan Tataguna Lahan secara partisipatif di tingkat Desa, bertujuan untuk 
memperkenalkan sistem dan pendekatan îmanajemen perencanaan tataguna 
lahan desa berbasis masyarakatî kepada berbagai multipihak termasuk 
pengambil kebijakan pada pemerintah di berbagai tingkatan. Pendekatan ini 
merupakan suatu kerangka kerja untuk mensinergikan tindakan-tindakan 
pengelolaan lahan berkelanjutan dengan ketersediaan sumber daya alam dan 
perlindungan lingkungan, yang pada akhirnya diharapkan untuk mengurangi 
kebakaran hutan dan lahan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan 
pengelolaan perencanaan tataguna lahan kedalam sistem perencanaan 
pembangunan desa di Sumatra Selatan. Pengimplementasian pendekatan ini 
diprioritaskan pada wilayah desa rentan kebakaran hutan dan lahan dengan rawan 
konflik tenurial.  
Perencanaan tata guna lahan desa secara partisipatif dapat diterapkan oleh 
Kabupaten pada desa-desa lainnya dalam kabupaten. Penerapan ini 
membutuhkan penganggaran dan komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten. 
Namun keuntungan perencanaan tata guna lahan akan  jauh lebih efektif dan 
pemantauan penggunaan lahan bagi serta  bermanfaat jangka panjang terhadap 
penggunaan lahan dan sumberdaya alam yang berkelanjutan, dan mengurangi 

! Peralatan yang didistribusikan meliputi piranti keras computer, piranti lunak 
untuk GIS dan pengelolaan data, dan alat pengukur kualitas udara (satu 
untuk dekteksi gas: CO, NO2, SO2 dsb. dan satu untuk mengukur partikulat 
PM2.5-10). Pelatihan penggunaan alat tersebut juga telah dilakukan. 
Pengukuran kualitas udara juga telah dilaksanakan, dan hasilnya 
menunjukkan bahwa beberapa hari pada bulan Oktober 2006, selama 
periode kebakaran Indeks Polusi Udara berkisar antara Tidak Sehat sampai 
Berbahaya
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resiko kerugian kerusakan lingkungan akibat kekeliruan pengalokasian  lahan dan 
sumber daya, maupun dari tindakan pengeksploitasian secara berlebihan dan 
semborono. Perbaikan lahan dan sumber daya alam yang telah terdegradasi 
tersebut memerlukan biaya yang besar.
Semenjak perencanaan tata guna lahan/tata ruang merupakan bagian dari 
perencanaan pembangunan, maka perencanaan tata ruang desa hendaknya 
diintegrasikan ke dalam proses perencanaan pembangunan desa, yang 
menghasilkan rencana-rencana pembangunan tahunan desa. 
Pengembangan kapasitas untuk desa dan institusi pemerintah pendukung (melalui 
MSF) mencakup pengembangan konsep perencanaan tata guna lahan desa, 
keterampilan fasilitasi, evaluasi tata guna lahan desa, dan pengambilan keputusan 
secara partisipatif.  Pengambilan keputusan secara partisipatif melibatkan sistem 
indikator dan scoring, dan bertujuan untuk menentukan prioritas perencanaan 
pembangunan. Evaluasi tata guna lahan desa melibatkan penggunaan pembuatan 
rancangan peta desa, penelaahan sejarah tata guna lahan desa, kalender 
pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, dan pemetaan organisasi yang terlibat 
dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Perencanaan sendiri melibatkan 
penilaian kesesuaian lahan, termasuk analisis kesuburan tanah dan resiko 
kebakaran.

Sedikit sekali desa-desa diluar Pulau Jawa mempunyai peta administrasi wilayah 
desa secara jelas dan kesepakatan tatabatas. Bagaimanapun juga, hal ini 
merupakan suatu bagian penting bahkan menjadi prasyarat untuk perencanaan 
tataguna lahan desa. Oleh karena itu, penataan batas desa merupakan suatu 
prioritas. Tata batas yang melibatkan desa-desa sempadan dalam berbagai 
kegiatan konsultasi, mediasi dan kesepakatan antar desa dilakukan pada berbagai 
pertemuan, pemetaan dan pilar batas permanen dilapangan menggunakan 
peralatan Global Positioning System. 

Peta tata batas desa juga dapat menjelaskan, bagian wilayah desa yang tumpang 
tindih atau termasuk dalam area konsesi dari perusahaan atau kawasan hutan. 
Kejelasan batas setiap status lahan, penggunaan lahan dan tata ruang  wilayah 
akan membantu meminimalkan potensi  konflik sosial dan ketidaksepakatan atas 
hak akses terhadap lahan dan sumber daya. Selain itu, juga diperlukan untuk 
pengaturan yang berkaitan dengan pemantauan dan penegakan hukum  yang 
melibatkan penggunaan lahan dan sumber daya alam. Peraturan desa tentang 
rencana tata ruang wilayah desa ataupun pencegahan kebakaran hutan dan lahan 
telah didukung dan difasilitasi penyusunannya. Peraturan-peraturan ini untuk 
memberikan, ketertiban, keamanan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat 
dalam  pengelolaan lahan dan perlindungan fungsi-fungsi sumber daya alam dan 
lingkungan hidup secara berkelanjutan. Selain itu, untuk mengantisipasi 
kemungkinan resiko yang akan menghambat pencapaian hasil dan tujuan-tujuan 
rencana tataguna lahan desa. Setiap peraturan desa ini disusun oleh wakil-wakil 
komunitas masyarakat desa dan proses mekanisme publik dari tingkat dusun dan 
desa untuk mengakomodasi aspirasi maupun kontribusi lapisan masyarakat dalam 
penyempurnaan substansi  peraturan desa-desa sebagai produk hukum.  
PENCAPAIAN
! Pendekatan dan penerapan perencanaan tataguna lahan secara partisipatif 

telah  digunakan secara lengkap pada 2 desa prioritas (Ujung Tanjung, di 
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Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Desa Talang Lubuk di Kabupaten 
Banyuasin). Sedangkan pada desa Riding, di Kabupaten Oki  dan desa 
Muara Medak di Kabupaten Musi Banyuasin sedang dilakukan proses 
konsolidasi dan tahapan penyelesaian. 

! Setiap desa terpilih telah ada Komite Pengarah Perencanaan Penataan 
Lahan Desa dan team teknis desa yang telah menghasilkan rencana 
tataguna lahan, yang menggambarkan tata batas administrasi desa, 
deskripsi phisik lahan dan pengalokasian fungsi-fungsi lahan dan kegiatan 
pengembangan lahan. 

! Pengembangan kapasitas multi-pihak yang terkait lintas wilayah (Propinsi 
sampai desa) telah diperkuat sebagai basis untuk melakukan tindakan 
bersama (Collective Action) secara intensif pada penerapan komponen 
projek. Secara lengkap melalui berbagai kegiatan: pelatihan untuk pelatih, 
pelatihan, workshop, seminar, studi banding, on the job traning dan belajar 
bersama dilapangan  (learning by joint implementing), dengan jumlah total  
2654  orang induvidu dari berbagai lembaga dan lintas wilayah terdiri dari: 
471 wanita (17%) dan 2183 pria yang telah terlibat dari komponen-komponen 
kegiatan perencanaan tataguna lahan desa. 

! Rencana tata ruang desa dikembangkan untuk mendukung penggunaan 
lahan dan skenario tata guna lahan sebagai berikut: 1). Kawasan budidaya 
(pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan) untuk mengembangkan 
matapencaharian masyarakat dan pengembangan sosial-ekonomi, 2). 
Kawasan non budidaya (hutan lindung, hutan desa) untuk pengelolaan 
sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, 3). Kawasan 
pengembangan fasilitas pemukiman dan sarana umum, dan 4) 
pengembangan infrastruktur desa (sarana dan prasarana jalan).  

! Secara keseluruhan, berbagai komponen pengembangan Skenario rencana 
tataguna lahan desa sebagai berikut:

o Peta wilayah penataan batas wilayah administasi desa pada 3 desa 
prioritas

o Sketsa Desa pada 15 desa prioritas (selanjutnya diseleksi menjadi 
peta pada 4 desa) 

o Peta Maket 3 dimensi dari peta penggunaan tanah pada 2 desa 
o Peta monitoring kebakaran secara bersama pada 2 desa terpilih
o Penilaian kesesuaian lahan dan analisa tanah pada 3 desa prioritas
o Peraturan desa tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Desa (desa 

Ujung Tanjung) dan Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan pada 
desa Talang Lubuk

o Pemasangan baliho rencana tata ruang desa (pada 2 desa terpilih) 
! Kerjasama dan kemitraan diantara multipihak dengan menggabungkan 

usaha  menganalisa dan memfasilitasi konflik sosial atas sumber daya alam, 
mendukung  pemberdayaan dan membangun sosial ekonomi masyarakat.

! Mengembangkan  berbagai booklet, poster  dan film
! Mengembangkan dan menggunakan suatu model manajemen perencanaan 

tataguna lahan di tiga desa prioritas, termasuk:
o Pembentukan tata batas desa berdasarkan kesepakatan
o Pemasangan baliho yang menggambarkan rencana tata ruang desa
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2.1.5 Manajemen Konflik     
PENDEKATAN
Keterbatasan sumber daya alam, dan tingginya minat berbagai investor untuk 
menanamkan investasi dibidang perkebunan (Sawit, Karet), hutan tanaman 
industri maupun  sektor ekonomi lainnya yang membutuhkan lahan dengan skala 
luas di pedesaan, konflik lahan tidak dapat dihindarkan antara masyarakat, dan 
perusahaan. Konflik tanah terjadi, merupakan dampak dari kebijakan pemerintah 
yang kurang mengakomodasi aspirasi masyarakat maupun mengkomunikasikan 
kebijakan pengalokasian ruang secara terbuka masyarakat. 

Beberapa tahun belakangan ini, berbagai media lokal dan nasional telah 
mengangkat berbagai berita meningkatnya berbagai kasus konflik atas 

o Pendekatan analisa tanah dan kesesuaian lahan yang diterapkan 
pada desa

o Pengembangan peraturan desa tentang rencana tata ruang wilayah 
desa dan pengelolaan kebakaran.   

! Mengembangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa pada 
satu desa prioritas

! Kerjasama yang produktif dan inovatif  antara Kelompok Kerja MSF: 
Pemberdayaan Masyarakat (Dinas Pertanian, BPTP Sumatera Selatan dan  
LSM) dengan Perusahaan hutan tanaman Industri (SBA Woods) bersama 
dengan komunitas-komunitas masyarakat dan Pemerintahan Desa Simpang 
Tiga, telah berhasil memproduktifkan areal lahan sonor sekitar 80 Ha dengan 
usaha tanaman padi menetap  Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Oki.
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2.1.6 Standarisasi Data Spasial     
PENDEKATAN
Perencana tata guna lahan dan tata ruang di Sumatera Selatan, seperti halnya di 
beberapa propinsi lainnya, terkendala oleh tidak tersedianya data spasial yang 
lengkap, akurat, dan detil. Situasi ini lebih diperburuk oleh adanya data spasial yang 
tidak cocok  yang dimiliki dan digunakan oleh berbagai instansi pemerintah.  
Ketidakkonsistensian dan ketidaktepatan data spasial ini mempersulit untuk 
memperoleh dasar yang baik untuk menyusun perencanaan.  Peta dasar juga tidak 
disertai standarisasi sehingga menimbulkan masalah, seperti tata batas 
administrasi dan lokasi desa yang tidak jelas, serta kesalahan letak jaringan sungai.

pengelolaan sumber daya alam. Kasus-kasus sumber konflik sumber daya 
berkaitan dengan perebutan hak kepemilikan tanah, perbedaan tata batas tanah, 
antara masyarakat dalam dan antar desa, maupun dengan perusahaan dan 
pemerintah. 
Hampir setiap sengketa tanah yang tidak dapat diselesaikan secara damai, 
masyarakat melakukan protes dan demonstrasi-demonstrasi  kepada Pemerintah 
Daerah dan tidak jarang menimbulkan tindak kekerasan dan menimbulkan korban 
dan pada beberapa wilayah di Propinsi Sumatra Selatan. Selain berdampak 
terhadap meningkatnya biaya sosial pada kedua belah pihak. Masyarakat dan 
pihak lainnya tidak ada  merasa bertanggung jawab untuk memadamkan api  jika 
terjadi kebakaran pada  wilayah-wilayah sekitar konflik. 
PENCAPAIAN
! Projek telah mendukung berbagai pengembangan kapasitas melalui: 

pelatihan, fasilitasi dan belajar bersama pada  Instansi Pemerintah, LSM 
Konsortium dan wakil-wakil masyarakat dari kelembagaan desa untuk 
mendukung memfasilitasi  pengelolaan konflik. 

! Proyek telah sukses untuk menfasilitasi dan mediasi penataan batas wilayah 
administrasi desa di 3 desa prioritas yang berbatas langsung dengan 17 desa 
sempadan. 

! Setiap tahapan proses batas desa ini telah ditanda tangani oleh wakil-wakil 
dari pemerintahan desa yang diketahui oleh Kecamatan dan  instansi 
pemerintah dan  terakhir peta admistrasi wilayah desa dilegalisasi oleh 
Bupati.  

! Proyek  juga telah mendorong untuk  17 desa sempadan maupun desa-desa 
lainnya  dalam kecamatan yang sama untuk mengambil inisiatif melanjutkan 
penataan tatabatas dengan desa lainnya dari konsep dan pendekatan yang 
dikembangkan.  

! Selain itu, kasus konflik dan sejumlah tuntutan masyarakat local dengan 
Perusahaan hutan tanaman industri di Kabupaten Oki telah menemukan 
suatu kesepakatan untuk penyelesaian konflik. Manajemen Perusahaan  
telah bersedia menyerahkan sebagian hak pengelolaan lahan kepada 
masyarakat lokal. Pengukuran batas wilayah lahan masyarakat dengan 
areal kerja perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan bersama dengan 
wakil masyarakat merupakan suatu langkah positif untuk meminimalkan 
konlifk.  



Perbedaan antar data spasial menyebabkan dan dasar timbulnya konflik 
kepentingan antara beberapa instansi pemerintah. Kondisi ini dapat menciptakan 
kekeliruan alokasi pemanfaatan sumberdaya lahan dan sumber daya alam, 
menyebabkan kerusakan lingkungan, tataran ekonomi dan sosial.
Terdapat juga kondisi dimana data spasial yang tersedia di instansi berbeda 
sesungguhnya kompatibel (cocok), serta dikelola dan dimutakhirkan oleh instansi 
pengelola. Sesungguhnya langkah ini merupakan duplikasi sehingga merupakan 
sesuatu yang tidak efisien dan harus dihindari. 
Untuk ini, diusulkan agar dilakukan pengembangan database data spasial umum 
yang dapat digunakan oleh berbagai instansi, bukan mengembangkan database 
data spasial pada setiap instansi. Pengembangan data spasial oleh setiap instansi 
memperbesar peluang untuk terjadinya pengulangan sehingga tidak efisien dalam 
hal anggaran, dan berpotensi menghasilkan data spasial yang tidak tepat dan tidak 
kompatibel.  System GIS tertentu juga dapat dikembangkan bersama,  sedangkan 
aplikasi dan data yang spesifik dikembangkan dan dikelola berbasis instansi.

PENCAPAIAN
! Standarisasi database spasial dan infrastruktur data spasial telah diinisiasi 

yang dimulai di Kabupaten OKI.  Selain itu, telah juga dilakukan penilaian 
terhadap kapasitas GIS pada berbagai instansi terkait di tingkat kabupaten.  
Hasilnya adalah informasi tentang kapasitas organisasi, sistem, operasional, 
sumberdaya manusia yang telah tersedia, sedang dikembangkan, dan 
sedang direncanakan pada berbagai instansi, serta kapasitas dan fungsi 
yang dapat dikembangkan secara bersama-sama oleh berbagai instansi. 

! Standarisasi data spasial yang telah ditargetkan pihak proyek kemudian 
diintegrasikan dengan pendekatan dan cetak biru yang dikembangkan 
(blueprint) oleh Bakosurtarnal di tingkat pusat, yaitu Infrastruktur Data 
Spasial IDSN, dan IDSD di tingkat propinsi dan kabupaten. Pengintegrasian 
ini bertujuan untuk menciptakan konsistensi tidak hanya antara berbagai 
instansi teknis dan perencana tetapi juga antara kabupaten, propinsi, dan 
nasional.  

! Bakosurtanal bersama-sama dengan pihak penyedia piranati lunak GIS 
menawarkan piranti lunak GIS, serta program dukungan teknis berupa 
pelatihan bagi daerah yang telah siap mengembangkan IDSD.

! Pihak proyek memfasilitasi langkah introduksi konsep dan program kepada 
Kabupaten OKI yang ditawarkan oleh Bakosurtanal. Langkah ini kemudian 
dituangkan dalam suatu MoU antara Kabupaten OKI dengan Bakosurtanal, 
diperkuat oleh Surat Keputusan Bupati tentang pengembangan IDSD di OKI.  
Untuk itu, telah dilakukan berbagai lokakarya dan pelatihan yang berkaitan 
dengan pengembangan IDSD dan tetap berkoordinasi dengan Bappeda OKI 
dan Bakosurtanal.

! Pengembangan IDSD yang berjalan di kabupaten OKI juga telah 
dikembangkan di dua kabupaten lainnya dan di tingkat propinsi. Untuk itu, 
pihak proyek bekerja sama dengan Bappeda Sumsel telah melaksanakan 
semiloka. Semiloka tersebut telah berhasil menyusun rencana kerja/rencana 
aksi untuk propinsi dan 3 kabupaten, serta MoU antara pemerintah daerah, 
Bakosurtanal, Intergraph, dan SSFFMP. Aspek yang tercantum dalam MoU 
adalah yang berkaitan dengan fokus perhatian dan bantuan yang harus 
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disediakan oleh semua pihak terlibat kepada pemerintah lokal, dan aspek 
yang berkaitan dengan rencana aksi dan implementasinya oleh pemerintah 
lokal. Selain Kabupaten OKI, pemerintah daerah lainnya juga akan 
menerima bantuan finansial dan bantuan teknis dari Bakosutarnal dan 
Intergraph untuk pengembangan Infrastruktur Data Spasial. Pihak proyek 
menyediakan dukungan tambahan dalam bentuk pelatihan, akuisisi data, 
peralatan, dan diseminasi pendekatan dan informasi sampai akhir tahun 
2007. 

2.1.7 Skenario Tata Guna Lahan (Sonor, Gambut)    
PENDEKATAN
Evaluasi tata guna lahan dan skenario pembangunan untuk ketiga kabupaten 
prioritas difokuskan pada lahan gambut yang luas di ketiga daerah tersebut. Lahan 
gambut tersebut merupakan penyumbang utama persoalan kebakaran dan asap di 
Sumatera Selatan karena sebagian besar lahan gambut tersebut telah mengalami 
penggundulan (deforestasi) dan telah terdegradasi, serta pengeringan akibat 
pembuatan jaringan saluran/kanal. Kondisi ini menjadikan lahan gambut sangat 
rentan terhadap kebakaran selama musim kemarau panjang. Selain itu, 
masyarakat desa menggunakan lahan gambut sebagai areal penanaman padi 
dengan sistem sonor. Dalam sistem sonor ini, masyarakat menggunakan api untuk 
membersihkan lahan gambut yang akan mereka jadikan tempat menebar benih 
padi. Api ini sering berkembang menjadi tidak terkendali dan ikut membakar 
kawasan lainnya. Propinsi Sumatera Selatan mempunyai lebih kurang satu juta 
hektar lahan gambut dengan berbagai kedalaman. Gambut dalam dan kubah 
gambut banyak dijumpai di tiga kabupaten prioritas. Sampai saat ini, lahan gambut 
telah dibuka, didrainase, dan terbakar setiap tahun.  Oleh karena itu perlu upaya 
mendapatkan kombinasi yang cocok antara aspek konservasi dan fungsi ekologis 
lahan gambut dengan aspek pemanfaatannya agar memberikan manfaat ekonomi 
baik secara regional maupun lokal.  Sebagian dari lahan gambut tersebut harus 
secara tegas sebagai kawasan konservasi, sedangkan sebagian lainnya dapat 
dikembangkan dan ditanami dengan tanaman perkebunan atau dijadikan areal 
pertanian. Pilihan yang menarik dengan menggabungkan fungsi konservasi dan 
ekonomi lahan gambut adalah CDM (Clean Development Mechanism).  Sistem ini 
memungkinkan dilakukannya kompensasi secara finansial bagi upaya konservasi 
lahan gambut sebagai penyimpan karbon.
Dasar bagi semua perencanaan adalah tersedianya pengetahuan dan data yang 
cukup.  Pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan pada suatu 
kawasan hanya valid jika perilaku kawasan tersebut dipahami dengan benar.  
Ketika proyek ini dimulai, jelas bahwa pengambilan keputusan di Sumatera Selatan 
tidak secara kuat didasarkan pada pengetahuan dan informasi tentang kondisi 
actual lahan gambut, serta kendala dan peluang pemanfaatannya untuk 
pembangunan regional.  Tidak banyak diketahui baik oleh masyarakat maupun 
pemerintah daerah bahwa lahan gambut merupakan ekosistem yang sangat unik, 
penting untuk menjaga keseimbangan hidrologis suatu kawasan.  Karena 
cakupannya yang luas di kawasan pantai Sumatera, lahan gambut merupakan 
factor penting dalam pengelolaan kebakaran.
Oleh karena itu, pihak proyek mulai mengumpulkan data dan informasi tentang 
distribusi, kedalaman, dan kondisi fisik lahan gambut yang ada.  Pada saat yang 
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sama pihak proyek juga memperkaya informasi dan data tersebut dengan data dan 
informasi baru hasil survai lapangan dan interpretasi citra satelit.  Ini merupakan 
bentuk kontribusi proyek untuk memberikan informasi bagi pengambil keputusan 
yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan lahan gambut di dalam 
Propinsi Sumatera Selatan dan daerah lainnya.
Survai secara khusus  telah dilakukan terhadap tiga kubah gambut dengan tujuan 
untuk menentukan bentuk dan volume, serta karakteristik fisik dan kimianya. Data 
hasil survai dikombinasikan dengan citra radar tentang ketinggian tempat sehingga 
memungkinkan dibuat model kubah gambut. Contoh gambut juga dianalisis di 
laboratorium untuk menentukan kandungan karbon total sehingga memungkinkan 
dilakukannya estimasi kandungan total karbon pada masing-masing kubah 
gambut. Informasi ini secara terus menerus disampaikan dan dikomunikasikan 
dengan para pengambil keputusan dengan tujuan untuk menggugah kepedulian 
terhadap isu perubahan iklim, cadangan karbon, dan peluang untuk memperoleh 
bantuan dan kerjasama finansial untuk pengelolaan lahan gambut secara 
berkelanjutan sehubungan dengan Protokol Kyoto, persetujuan, program, dan 
komitmen internasional.



PENCAPAIAN
! Projek mulai dengan menghimpun data dan informasi yang ada mengenai 

distribusi,  kedalaman, dan  kondisi phisik lahan gambut, dan juga 
menambahkan data dan informasi baru dari hasil survai lapangan dan 
intrepretasi data satelit. Hasil-hasil ini telah diinformasikan kepada 
pengambil kebijakan pada tingkat propinsi dan Kabupaten berkaitan dengan 
perencanaan dan pengelolaan lahan gambut.

! Hasil survey tiga kubah gambut khususnya, untuk menentukan bentuk, 
volume dan karateristik phisik dan unsur kimia gambut. Kombinasi hasil data 
survey dengan satelit (radar images of terrain heights) digunakan untuk 
pembuatan modeling kubah gambut. Hasil analisa contoh gambut 
dilaboratorium untuk menentukan diantaranya kandungan karbon untuk 
memperkirakan jumlah karbon di tiga kubah gambut. Hasil ini secara terus-
menerus dipromosikan dan dikomunikasikan dengan pengambil kebijakan 
dalam upaya pencapaian kesadaran dan komitmen untuk isu-isu perubahan 
iklim (climate change), cadangan carbon dan barangkali pada wilayah-
wilayah ini berpeluang menerima bantuan keuangan dan kerjasama untuk 
pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan dalam kontek Protokol 
Kyoto dan selanjutnya perjanjian internasional, Program dan komitment.

! Hasil survai dikomunikasikan dan didistribusikan melalui seminar, lokakarya, 
dan komunikasi langsung dengan berbagai pihak di daerah ini. 

! Survai lahan gambut dilakukan dengan UNSRI dengan input dari konsultan 
jangka pendek. 

! Ketiga kubah gambut mempunyai kedalaman 5 sampai 7 meter, dan 
kandungan karbon berkisar antara 53 sampai 102 Mio ton.  Angka ini setara 
dengan >4% emisi karbon tahunan dari bahan bakar fosil.

! Pengambil keputusan difasilitasi dalam mempelajari lebih banyak upaya 
nasional maupun internasional dalam pengelolaan gambut, terutama yang 
berkaitan dengan kebakaran. Semua ini dimaksudkan untuk mengkaitkan 
dan mengimplementasikan upaya dan program tersebut dengan 
perencanaan dan pengelolaan lahan gambut di tingkat propinsi mauoun 
kabupaten.

! Proyek dan para pihak terkait juga telah bekerja sama dengan institusi lain 
seperti tingkat ASEAN (the Asean Peatland Management Initiative), proyek 
lainnya termasuk proyek yang didanai oleh Wetlands International di MUBA, 
yang aktif dalam upaya mempromosikan kepedulian dan peluang 
pengelolaan gambut.

! Dukungan juga telah diberikan pada langkah pembentukan Tim Perencana, 
terutama yang berkaitan dengan perencanaan pengelolan lahan gambut, di 
tingkat propinsi dan kabupaten. 

! Dukungan juga telah diberikan kepada upaya pengembangan kapasitas 
Bappeda dalam perencanaan evaluasi dan skenario ekonomi sehubungan 
dengan opsi pembangunan kawasan gambut. Kegiatan ini didukung oleh 
tenaga ahli jangka pendek.  

! Skenario pengembangan lahan gambut tanpa menimbulkan degradasi yang 
berarti pada lahan gambut telah disusun dan disampaikan kepada pengambil 
keputusan. Termasuk di dalamnya adalah perlunya upaya dan potensi 
penggantian system sonor dengan system penanaman lain yang tidak 
berisiko menimbulkan kebakaran besar pada gambut.
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! Peta lahan gambut tingkat propinsi telah disiapkan yang menunjukkan 
sebaran dan prakiraan kubah gambut secara detil. Sumber data yang 
digunakan dari hasil data primer (survey kubah gambut) dan data sekunder 
(berbagai studi, laporan, peta dari Universitas, pusat penelitian dll) juga 
menggunakan hasil-hasil dari potret udara). 

! Peta lahan gambut memberikan informasi tentang perkiraan volume gambut 
dan kandungan karbon. Informasi ini penting untuk perencanaan 
penggunaan lahan, skema pengelolaan sumber daya alam, dan untuk 
memperoleh dukungan nasional dan internasional dan kerjasama dalam 
upaya mengelola dan mengkonservasi lahan gambut sebagai cadangan 
karbon.    

2.2. Pemantauan Dampak  

2.2.1 Ringkasan temuan dan analisa

Pemantauan dampak bertujuan mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memahami perubahan-perubahan yang telah terjadi di tingkat desa baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif. Informasi ini penting untuk memastikan pengelolaan 
sumber daya alam yang lebih baik termasuk lahan pada masa depan. Ada 2 
indikator yang dipantau untuk mengetahui perubahan-perubahan di desa yaitu: 1. 
Kecocokan  type lahan dengan penggunaan lahan yang sesuai, 2). Kecendrungan 
tingkat kebakaran hutan dan lahan dan konflik sosial dari dampak kebakaran. 
Kebakaran hutan dan lahan yang dimaksudkan adalah  kebakaran yang disengaja 
berkaitan dengan tujuan pembakaran, yang dibedakan atas kebakaran terkendali 
dan tidak terkendali. Kebakaran terkendali masyarakat melakukan pembakaran 
sesuai tradisi lokal. Kegiatan memantau dampak ini dilakukan pada dua desa Ujung 
Tanjung, Kabupaten Oki dan desa Talang Lubuk, Kabupaten Banyuasin.
Pemantauan dilakukan sebagai berikut: 1). Melakukan diskusi terarah 
menggunakan peta desa dengan peserta  sebanyak 20 orang peserta termasuk 5 
orang perempuan yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD dan wakil-wakil dari 
wakil kelompok- Komite Pengarah P3LD, Team teknis desa, Regu kebakaran desa, 
motivator desa dan team perumus desa dan kelompok tani,  2). Pelacakan 
lapangan dengan team teknis desa). 3). Hasil diskusi kelompok ini dibandingkan 
dengan peta jumlah dan sebaran Hotspot Tahun 1997-2006 di desa prioritas.
 

Meningkatnya kecocokan karateristik type lahan dengan penggunaan lahan 
yang sesuai  
1. Kecocokan tipe lahan dengan penggunaan lahan yang sesuai dipengaruhi 

oleh karateristik tipe lahan pada masing-masing desa. Desa Ujung Tanjung 
mempunyai tipe lahan berupa lahan kering dan lahan gambut. Sedangkan 
desa Talang Lubuk dengan karakteristik lahan didominasi lahan rawa. Secara 
umum lahan-lahan yang dikelola oleh masyarakat sudah sesuai dengan 
penggunaannya atau dengan keragaman jenis yang dikembangkan terutama 
pada lahan kering di desa Ujung Tanjung dengan usaha tani tumpang sari 
tanaman pangan dengan  Karet, kecuali sebagian lahan gambut digunakan 
untuk tanaman padi pada musim kemarau dengan sistem sonor. Di desa 
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Talang Lubuk, sebagian besar lahan rawa telah dimodifikasi menjadi sawah 
permanen, surjan atau guludan sehingga tidak tergenang dan termasuk 
pengembangan tanaman jeruk. Penilaian serupa, dijelaskan Ahli Tanah Unsri 
pada  diskusi dengan masyarakat desa, pada saat dilaksanakan lokakarya 
sosialisasi hasil dan rekomendasi  kesesuaian lahan.

2. Areal gambut di desa Ujung Tanjung yang didominasi semak belukar dan kayu 
gelam dan kayu perpat hanya dimamfaatkan untuk menangkap ikan dan areal 
sonor setiap musim kemarau. Kekurangan biaya dan pengetahuan untuk 
memproduktifkan lahan gambut ini merupakan hambatan yang dihadapi oleh 
masyarakat.  

3.  Meskipun  pada skenario rencana tataruang desa telah disepakati perlunya 
areal pengalokasian untuk fungsi-fungsi perlindungan sumber daya alam dan 
lingkungan hidup seperti  hutan tanaman alam, namun belum sepenuhnya 
masyarakat menerimanya dengan alasan semua tanah telah ada 
kepemilikkannya, atau hutan dianggap sebagai sumber  sarang hama (hama 
babi, monyet , burung dan tikus)  yang merusak tanaman padi seperti kasus di 
desa Talang Lubuk. 

 
Kecendrungan tingkat kebakaran hutan dan lahan dan potensi konflik sosial.
1. Di desa Ujung Tanjung,  secara signifikan telah ada kecendrungan penurunan  

kebakaran tidak terkendali di lahan kering, dibandingkan dengan lahan 
gambut yang sering terjadi kebakaran tidak terkendali pada setiap musim 
kemarau  seperti grafik dan peta hotspot dibawah ini. Sedangkan di desa 
Talang Lubuk terjadi peningkatan kebakaran yang terkendali tahun 2006 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. Kebakaran terkendali pada umumnya bertujuan membakar lahan untuk 
pembukaan dan penyiapan lahan untuk tanaman pertanian dan perkebunan, 
maupun untuk menangkap ikan. Perluasan atau peremajaan tanaman karet di 
Ujung Tanjung dipengaruhi oleh meningkatnya harga karet di pasaran lokal 
pada awal tahun 2006. Sedangkan pada tahun 2005, tidak terjadi kebakaran 
dilahan gambut di desa Ujung Tanjung karena pada tahun tersebut, lahan 
gambut tergenang dengan air. Didesa Talang Lubuk,  pembakaran tahun 2006 
dilakukan pembakaran untuk  perluasan areal tanaman padi. Kecendrungan 
kebakaran tahun 2007, diperkirakan akan semakin menurun, karena semua 
lahan didesa namun .  

3. Meskipun masyarakat di desa Talang Lubuk  masih melakukan pembakaran 
untuk penyiapan lahan sawah tiap tahun, tapi pembakaran yang terjadi hanya 
dalam skala terbatas dan  waktu singkat,  sehingga tidak  terdeteksi sebagai 
hotspot. 

4. Kasus konflik dampak kebakaran pernah terjadi didesa Ujung Tanjung, yang 
mengakibatkan 2000 batang karet terbakar yang sudah berproduksi. Solusi 
penyelesaian oleh pihak bersengketa adalah dengan menukarkan kebun karet  
yang sudah berproduksi  kepada korban. 

5. Beberapa orang team teknis di desa Ujung Tanjung yang telah dilatih, telah 
mulai menggunakan kompetensinya  untuk membantu pengukuran tata batas 
pada satu desa lainnya dan membantu satu orang pemilik kebun karet  untuk 
melakukan pengukuran  batas dan luas kebun. 
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2.3 Ringkasan dan Kesimpulan   
2.3.1 Pengembangan kapasitas

2.3.2 Forum Multi Pihak (MSF)

Secara umum, para peserta antusias dan menunjukkan motivasi yang kuat. Namun 
demikian, permasalahan masih tetap ada, yaitu konsistensi untuk mengirimkan 
orang yang sesuai dengan peran dan tugasnya  untuk mengikuti  pelatihan yang 
tepat, dan mengirimkan orang yang sama untuk mengikuti pelatihan lanjutan. Hal 
ini akan meningkatkani  keeffektifan pelatihan yang ditawarkan. Alasannya adalah 
kurangnya dan/atau tidak sesuainya qualifikasi staf dengan kedudukan/rincian 
tugasnya di kantor dengan latihan yang ditawarkan. Sebagian peserta mengikuti 
pelatihan semata-mata karena ingin menghindari tugas rutin di kantor dan untuk 
memperoleh insentif pelatihan, serta untuk mengumpulkan angka kredit untuk 
memenuhi kriteria promosi jabatan. Beberapa peserta juga secara sungguh-
sungguh memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Namun demikian, 
pengetahuan dan keterampilan tersebut sulit untuk diterapkan dan dimasukkan ke 
dalam realita pekerjaan di kantor. Akibatnya efek pelatihan hanya dirasakan 
individunya, tidak memberikan kontribusi kepada pengembangan kapasitas 
organisasi.

MSF dan kelompok kerjanya di 3 kabupaten prioritas melibatkan sebagian besar 
staf pemerintahan dan LSM.  Staf universitas terbatas hanya hadir secara berkala 
dan sebagai nara sumber, dan pihak swasta sangat terbatas terwakili.  Secara 
umum, MSF dan kelompok kerjanya melibatkan 150 orang, mskipun jarang dapat 
hadir semuanya.  Biasanya hanya 4 sampai 5 orang per kelompok kerja yang selalu 
aktif.  Beberapa kelompok kerja lebih fokus dan terarah dibandingkan kelompok 
kerja lainnya. Hubungan antar kelompok kerja dan antara kelompok kerja dengan 
Dewan/Komite agak lemah. Sebagian pengambil keputusan yang seharusnya 
berpartisipasi dalam Dewan justeru kurang  terlibat dengan kegiatan MSF dengan 
alasan terlalu sibu, menyelesaikan sendiri masalah kantor, selain harus menghadiri 
rapat dan jadwal pelaporan. Kondisi ini hanya menyisakan sedikit waktu bagi 
Kepala-Kepala instansi pemerintahan untuk memahami berbagai persoalan yang 
baru, seperti MSF, terutama untuk memahami jika mereka tidak yakin apakah hal 
baru tersebut merupakan sesuatu yang akan berguna bagi mereka. 
Oleh karena itu, konsultasi dengan Kepala-Kepala dinas/instansi ini hanya 
dilakukan sekali atau dua kali setahun, yaitu hanya untuk mengevaluasi hasil kerja 
atau mengarahkan kegiatan kelompok kerja. Langkah ini juga tidak selalu berjalan 
sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh MSF, tetapi lebih bersifat ad-hoc, 
dan lebih cenderung dilakukan secara individu bukan secara terintegrasi dengan 
Dewan Pengambil Keputusan. Namun demikian, hasil kerja kelompok kerja setelah 
beberapa tahun berjalan akhirnya menjadi perhatian para pengambil keputusan 
dan dapat ditindaklanjuti. Aktivitas Sekretariat MSF dalam pelaporan dan distribusi 
informasi belum terlaksana seperti yang diharapkan, meskipun ada beberapa 
aspek yang berjalan dengan baik. Tampaknya diperlukan pengarahan lebih banyak 
dari pihak proyek.  Namun, pihak proyek tidak bisa melakukan langkah ini terlalu 
banyak, karena pada akhirnya Sekretariat MSF harus mampu berdiri sendiri, 
melakukan seluruh akivitasnya secara mandiri.

27



Secara umum, MSF mengalami hambatan yang akhirnya mempengaruhi 
efektivitas dan efisiensi kinerjanya.  Hambatan ini berkaitan dengan birokrasi 
pemerintahan secara umum, antara lain kurang memadainya kerjasama dan 
komunikasi antar instansi pemerintah, atau bahkan dalam satu instansi.  Ini terjadi 
karena budaya birokrasi, wewenang yang tumpang tindih antar instansi, 
keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga, tidak ada rencana strategis dan 
implementasinya secara terpadu, dan tidak memadai dukungan tokoh politik atau 
dukungannya bias. Apapun bentuk kegiatan, proyek,termasuk MSF dipandang 
sebagai peluang untuk memperoleh pendapatan tambahan dan/atau kredit poin 
untuk promosi, selain sebagai kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan 
keterampilan.
Meskipun bekerja di bawah kondisi tersebut di atas, kelompok kerja masih mampu 
menelurkan hasil kerja yang baik, misalnya Kelompok Kerja perencanaan tata guna 
lahan tingkat desa yang berhasil menyusun dan menguji pendekatan perencanaan 
tata guna lahan tingkat desa secara partisipatif, termasuk pendekatan untuk 
mencapai konsensus tentang tata batas desa, penyelesaian konflik tata guna 
lahan, dan pembentukan peraturan desa. Pendekatan-pendekatan tersebut juga 
telah ditindaklanjuti dan diperluas pada desa-desa lainnya.
Oleh karena itu, MSF merupakan media efektif dalam menciptakan kepedulian 
terhadap kebakaran, penyebab kebakaran, dan tindakan yang diperlukan.

2.3.3 Monitoring Lingkungan
Monitoring dan manajemen lingkungan merupakan dua hal penting dalam 
kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara 
berkelanjutan.  Namun, pada saat yang sama perkembangan kedua aspek ini di 
Sumatera Selatan jauh tertinggal dibandingkan dengan propinsi dan daerah lain.  
Bantuan pengembangan kapasitas yang diberikan oleh proyek hanya sebagian 
yang efektif, terutama yang berkaitan dengan pelatihan teknis penggunaan alat 
yang diberikan oleh proyek. Sebagian besar kegiatan dan saran tidak 
ditindaklanjuti terutama karena masih rendahnya kepedulian dan penghargaan 
terhadap isu lingkungan dan terhadap Bapedalda oleh pemerintah daerah, oleh 
instansi pemerintah lainnya, dan oleh para stakeholder. Kompetisi keinginan, 
perbedaan interpretasi tentang tugas, aturan yang membingungkan dan tidak 
lengkap, antara Bapedalda dengan instansi pemerintah lainnya juga menghambat 
pengembangan system monitoring lingkungan di Propinsi Sumatera Selatan. 
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2.3.4 Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif
Kendala yang timbul dalam penempatan pengalokasian lahan  pada scenario 
rencana tata guna lahan desa adalah wilayah desa yang tumpang tindih dengan 
kawasan hutan produksi yang luas atau areal perkebunan-perkebunan besar 
seperti kasus di desa Muara Medak,  Riding dan Ujung Tanjung. Pada beberapa 
kasus, masyarakat lokal sering menghadapi kesulitan untuk menentukan titik batas 
dilapangan tentang titik tata batas dengan kawasan hutan produksi maupun 
dengan lahan yang dialokasikan untuk areal kerja  perusahaan. Kondisi ini, sering 
tidak mudah mempertemukan kebutuhan ruang atau pengalokasian lahan antara 
perencanaan yang dikembangkan oleh masyarakat desa dengan perusahaan 
maupun oleh pemerintah (kawasan produksi). Pengelolaan perencanaan tataguna 
lahan desa hanya dapat efektif dan efisien jika memenuhi kebutuhan sebagai 
berikut: 
1. Adanya batas wilayah desa yang jelas maupun batas areal perusahaan 

maupun kawasan hutan  
2. Ketersediaan data dan informasi yang handal berkaitan dengan kesesuaiaan 

lahan dan penggunaannya 
3. Ketersediaan teknologi-teknology yang tepat, tidak hanya untuk 

mengakomodasi kebutuhan pengembangan tujuan-tujuan sosial ekonomi, 
seperti: pengentasan kemiskinan, tetapi secara bersamaan juga memberikan 
perlindungan penggunaan sumber daya berkelanjutan

4. Ketersediaan peraturan-peraturan desa baik formal maupun informal untuk 
menjamin stabilitas (ketertiban dan keamanan), perlindungan dan 
kesejahteraan masyarakat.

5. Effektifnya saluran informasi untuk menyebarluaskan  kepada  masyarakat.
6. Mengintegrasikan pada lingkup perencanaan yang lebih luas seperti Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa, dimana kedua perencanaan 
pembangunan dan perencanaan tataguna lahan  sesuai dengan format 
perencanaan yang dikembangkan oleh Pemerintah untuk menjamin 
keberlanjutan perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan suatu pegangan  
berharga bagi masyarakat lokal dan multipihak lainnya seperti Instansi Pemerintah 
dan Perusahaan yang  akan memberikan sumbangan dan dukungan dalam proses 
pembangunan desa. RPJMD juga merupakan suatu pegangan untuk 
mengevaluasi perencanaan tahunan desa. Secara umum, evaluasi ini dapat 
dilakukan pada pertemuan Musyawarah Tahunan Pembangunan Desa 
(Musbangdesa).
Instansi-instansi Pemerintah di tingkat kabupaten dapat menerapkan  pendekatan 
perencanaan tataguna lahan desa dan mengintegrasikan kedalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten dan Propinsi. Dissiminasi dapat juga difasilitasi oleh 
Staff Kacamatan, Oleh karena itu penataran untuk pengembangan kapasitas yang 
relevan di tingkat kecamatan juga dibutuhkan.
Masyarakat desa, hususnya yang terlibat dalam  pendekatan perencanaan 
tataguna lahan desa, secara umum telah memahami lebih baik tentang sebaran 
area-area yang menjadi langganan terbakar tiap tahun, maupun penyebab dan  
dampak langsung kebakaran (positif dan negatif) jangka pendek maupun jangka 
panjang terhadap mereka. Kekurangan pengetahuan, peralatan dan  biaya 
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maupun ketidak jelasan berkaian dengan status lahan merupakan akumulasi yang 
berkontribusi terhadap kurangnya tindakan pengelolaan lahan secara 
berkelanjutan terutama pada wilayah gambut yang luas.
       
Masyarakat desa telah mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam 
mengelola lahan mereka,  sesuai dengan keragaman type lahan dengan 
penggunaannya. Namun, tindakan pengelolaan lahan yang  hanya 
mempertimbangan tujuan-tujuan  kebutuhan sosial-ekonomi jangka pendek, tanpa 
memperhatikan keseimbangan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan 
hidup (pengalokasian lahan untuk perlindungan fungsi-fungsi hutan/hutan lindung), 
seperti contoh: melakukan pembakaran untuk  penyiapan padi sonor pada lahan 
gambut, mencari ikan di lebung atau meracun ikan.  
Pengetahuan lokal yang dibandingkan dengan hasil kajian secara ilmiah berkaitan  
kesesuaian lahan dan penggunaan-penggunaan lahan yang potensial,  dan hasil-
hasilnya telah dibahas dan didiskusikan dengan masyarakat lokal. Hal ini telah 
menggiring untuk lebih meningkatkan kesadaran sebagian masyarakat lokal 
berkaitan dengan dampak negatif tindakan–tindakan penggunaan lahan, 
khususnya dampak negatif dari kebakaran dan kebakaran di lahan gambut, 
diantaranya kerugian asset-asset/modal mereka (rumah atau kebun karet 
terbakar), kerugian dari lahan yang dapat ditanami, kehilangan mata penghasilan, 
biaya-biaya sosial (denda dan sanksi), biaya-biaya kesehatan (asap, luka terbakar) 
dan konflik.
Secara umum telah ada penurunan kebakaran hutan dan lahan tidak terkendali 
terutama pada areal yang telah dikelola secara intensif untuk pengembangan mata 
pencaharian dominan (sosial ekonomi) untuk kebutuhan jangka panjang (kebun 
karet di Ujung Tanjung, tanaman padi dan kelapa di desa Talang Lubuk. Namun,  
wilayah yang menjadi langganan kebakaran hampir tiap tahun adalah areal gambut 
yang terlantar dan hanya dikelola pada musim sonor.
Pada beberapa desa prioritas, mereka telah mempunyai tradisi dan aturan-aturan 
lokal secara tidak tertulis yang mengatur tentang sanksi dan penyiapan lahan 
dengan melakukan pembakaran secara terkendali. Tetapi, dengan adanya 
maklumat 2006 dan diikuti dengan maklumat 2007 yang secara tegas menerapkan 
penyiapan lahan tanpa bakar, masyarakat desa cendrung melakukan pembakaran 
dengan cara bersembunyi “Bakar dan lari” (Hit and Run-burning). Tindakan seperti 
ini tanpa upaya melakukan pengendalian kebakaran. Kemungkinan terjadinya 
bentuk peningkatan pengingkaran hukum oleh sebagian masyarakat merupakan 
suatu hal kritis dan  tidak dapat dihindarkan untuk jangka panjang. Sepanjang 
belum adanya kebijakan yang mengatur  bentuk insentif  lain bagi masyarakat desa 
yang menguntungkan sebagai bentuk kompensasi penyiapan lahan tanpa 
membakar dengan adanya maklumat yang dikeluarkan. Disamping itu, sebagian 
besar pengguna lahan belum begitu memahami teknologi penyiapan lahan tanpa 
bakar.  
Dalam pengembangan konsep pencegahan kebakaran hutan dan lahan jangka 
panjang perlu dirancang secara lengkap. Sejauh ini hanya sedikit perhatian yang 
diberikan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan-perusahaan perkebunan 
untuk memberikan prioritas untuk mempercepat rehabilitasi pemulihan lahan-lahan 
yang belum dikelola (terlantar). Disamping, perlunya ditingkatkan upaya-upaya 
penekanan pada pemadaman yang menjadi prioritas selama ini. Perencanaan dan 
pengalokasian anggaran untuk memulihkan dan memproduktifkan kembali wilayah 
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yang sering terbakar sebagai upaya “pencegahan kebakaran jangka panjang” 
menjadi isu penting dan bahan debat selama musim kemarau. Namun, setelah 
berakhirnya musim kemarau, “tindakan pencegahan” untuk meminimalkan 
ancaman terhadap perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, 
perlindungan investasi asset ekonomi masyarakat maupun gangguan kesehatan 
masyarakat jangka panjang  kembali terabaikan. Meskipun sudah tersedia data 
dan informasi baik dari  seri tahunan data hotspot (satellite image) maupun dari 
pemerintah desa tentang peta-peta  wilayah langganan kebakaran tidak terkendali 
tiap tahun dari hasil pendekatan dan penerapan pengelolaan perencanaan 
tataguna  lahan desa. Dari hasil pemantauan dampak pada desa terpilih, SSFFMP 
telah berhasil mengurangi kebakaran yang tidak terkendali pada desa-desa terpilih. 
Daerah yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan pada areal gambut  yang 
telah rusak,  dan  dijadikan areal sonor pada setiap musim kemarau dengan 
menggunakan api untuk penyiapan lahan.
Penyediaan  data dan informasi yang andal tentang hasil karateristik dan 
kesesuaian lahan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Data dan informasi yang 
tersedia  digunakan untuk memahami hubungan antara klas kesesuaian lahan  
dengan type lahan dan peruntukkan lahan (zoning area), antara data analisa tanah 
dengan rekomendasi teknologi spesifik untuk menggiring perbaikan pengelolaan 
lahan secara berkelanjutan. Kesemuanya ini diharapkan untuk mendukung 
terwujudnya berbagai tujuan sosio-ekonomi/mata pencaharian dalam jangka 
panjang dalam rangka pengentasan kemiskinan, perlindungan sumber daya alam 
dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Namun, penggunaan hasil dari 
analisa karateristik tanah tingkat desa ini sering kali terbatas oleh tidak 
memadainya tindakan-tindakan untuk menyebarluaskan seperti penyuluhan 
dilapangan. Pengamatan dilapangan menunjukkan, sepanjang petani  mengelola 
lahan dengan produksi yang cukup menguntungkan, lahan tersebut akan mereka 
kelola secara berkelanjutan. Akan tetapi,  jika lahan tersebut sering gagal dan tidak 
produktif, lahan tersebut akan ditinggalkan dan menjadi rawan terhadap 
kebakaran. 
  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebaiknya mengakomodasi 
berbagai dari tujuan skenario perencanaan tata guna lahan desa secara sistematis. 
Perencanaan Pembangunan sebaiknya juga  sesuai dengan format perencanaan 
yang dikembangkan oleh Pemerintah. Hal ini penting untuk menjamin 
keberlanjutan perencanaan. Hasil dari rencana strategi jangka menengah sebagai 
pegangan berharga bagi masyarakat desa dan multipihak lainnya yang akan 
mendukung proses pembangunan desa. Desa-desa yang telah menerima 
pelatihan dan dukungan untuk menghasilkan peraturan desa untuk melegalisasi 
kandungan dan penggunaan perencanaan tataguna lahan desa. 
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2.3.5 Standarisasi Data Spasial  
Koordinasi dan komunikasi antara beberapa instansi pemerintah dalam satu 
wilayah, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintahan, masih perlu ditingkatkan 
jika ingin dicapai standarisasi data spasial.  Proses standarisasi tersebut berjalan 
lambat karena adanya tugas rutin yang tidak bisa ditinggalkan, respon yang lambat 
oleh pengambil keputusan, dan lemahnya komitmen pendanaan dan sumberdaya 
untuk multi tahun.



2.3.6 Skenario Tata Guna Lahan 
Pengetahuan dan kepedulian terhadap lahan gambut, serta karakteristiknya yang 
khas dan ancaman yang ada, terutama resiko kebakaran, pada masyarakat, 
instansi pemerintah dan pengambil keputusan, telah menunjukkan perbaikan yang 
berarti.  Namun demikian, kondisi ini masih perlu dituangkan secara nyata dalam 
pengambilan keputusan, perencanaan tata ruang, serta dalam peraturan dan 
pedoman pengelolaan lahan gambut secara baik.
Meskipun kepedulian telah tumbuh, namun kemampuan mengatur, monitor, dan 
kontrol masih kurang. Selain itu, ada juga pengakuan hak atas lahan dan hak 
pengelolaan yang telah diberikan pada masa sebelumnya oleh pemerintah daerah 
dan/atau oleh pemerintah pusat, telah dibatalkan karena alasan tertentu karena 
dapat menimbulkan dampak negative yang serius terhadap lingkungan dan 
keberlanjutan lahan gambut jika hak ini diteruskan. Oleh karena ada intervensi 
politik, maka pengambilan keputusan yang tidak bias menjadi sulit dilakukan.  
Pilihan-pilihan pengelolaan lahan gambut yang ramah lingkungan, seperti tetap 
dipertahankan sebagai lahan basah, penggunaan tanaman-tanaman yang sesuai, 
drainase dangkal, atau dibiarkan menjadi hutan kembali (dengan spesies hutan 
gambut), tidak banyak mendapat dukungan, tidak banyak diketahui dan/atau 
populer.
Selain itu, konsep konservasi kubah gambut sering disalah-artikan sebagai 
langkah yang bertentangan dengan kemajuan, produktivitas atau pembangunan, 
sesungguhnya sebaliknya yang justeru benar.
Di samping itu, peningkatan kepedulian terhadap peran gambut dalam persoalan 
kebakaran dan asap menyebabkan peningkatan tekanan, agar dilakukannya 
perubahan kebijakan dan program ke arah yang lebih baik.

Kebiasaan beberapa instansi pemerintah tertentu untuk memproteksi keinginan 
(interests) mereka sehingga mempunyai kendali terhadap data spasial juga 
menghambat proses standarisasi data spasial. Namun demikian, kemajuan masih 
tetap dapat dicapai. Namun demikian, perkembangan yang cepat tidak dapat 
direalisasi jika telah berhadapan dengan system birokrasi para pihak. 
Perkembangan pembangunan dan gagasan di Sumatera Selatan, terutama untuk 
jangka panjang dan baik untuk masyarakat ummnya hanya dijumpai pada 
beberapa individu yang mempunyai komitmen karena perkembangan ini 
memerlukan dukungan kemantapan politik yang baik. Oleh karena itu, penciptaan 
gagasan, lobi, penyampaian pengetahuan dan opini tetap merupakan bagian 
sangat penting. Hal-hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk 
dijadikan bagian dari strategi jangka panjang daerah.
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3.  INFORMASI TAMBAHAN DAN LAMPIRAN
3.1 Produk dan Dokumen Tersedia                                                                                  
1. Laporan pelatihan, workshop, study banding.
2. Statistik pengembangan kapasitas (juni 2004-juni 2007)
3. Himpunan undang-undang dan peraturan:

A. Kebakaran hutan dan lahan
B. Penataan ruang
C. Peraturan desa – peraturan desa pada desa terpilih

4. Booklets / films           
Booklet:
A. Seri 1. Empat tahap dalam proses perencanaan penggunaan lahan 

desa diwilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.
B. Seri 2. Panduan (pendampingan) penataan batas administrasi wilayah 

desa secara partisipatif untuk wilayah rawan konflik tenurial dan rentan 
kebakaran hutan dan lahan

C. Seri 3. Panduan penyusunan peraturan desa secara partisipatif tentang 
pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Film:  Pemetaan tata batas wilayah administrasi desa

5.  Peta-peta di desa-desa prioritas pada tiga kabupaten prioritas. 
- Sketsa desa 15 desa-desa prioritas tahun 2004 (kabupaten oki, 

banyuasin dan musi banyuasin)
- Peta tata batas wilayah administrasi desa *
- Peta- rencana tata ruang wilayah desa (zoning area) dan baliho*
- Peta-maket 3 dimensi wilayah administrasi desa*
- Peta  monitoring  kebakaran  (2004-2006)* 
- Peta lokasi pengambilan sample dan profil tanah*  
- Peta type lahan dan penggunaan lahan*  
- Peta kesesuaian lahan aktual *   
- Peta kesesuaian lahan potensial *  

*pada: A. Ujung Tanjung Village in OKI District. 
B. Talang Lubuk Village in Banyuasin District
C. Muara Medak Village MUBA District. 
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Gambar I: Poster, Lahan Gambut  di Sumsel.
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Ringkasan Laporan-laporan Pencapaian Hasil Kegiatan : 
B1: IKHTISAR / RINGKASAN
B2: SISTEM INFORMASI KEBAKARAN
B3: PENGEMBANGAN KAPASITAS, PENYADARTAHUAN DAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN
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B5: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
B6: PENGENDALIAN KEBAKARAN 
B7: GENDER
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B9: MONITORING DAMPAK

SSFFMP South Sumatra Forest Fire Management Project
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