
Short-term Expert Report 33

Training Needs Assessment and
Organizational Development Analysis

of the Provincial and District Environmental Agencies
in South Sumatera

Prepared by:
Ir. M. Adriyanto, MSM

Supervised / Edited by:
Paul Kimman

Palembang, Desember 2004

South Sumatera Forest Fire Management Project
Jl. Jenderal Sudirman No. 2837 KM 3,5 – PO Box 1229

Palembang 30129 – Sumatera Selatan – Indonesia
Telp: (62) 711-377821, Fax: (62) 711-353176

Email: ssffmp.eu@telkom.net



PREFACE

Dr. Ir Dodi Supriadi Dr. Karl-Heinz Steinmann
National Co-Director EU Co-Director

The South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) is a technical co-operation
project jointly funded, in terms of the financing memorandum IDN/RELEX/1999/0103,
by the European Commission and by the Government of the Republic of Indonesia
through the Ministry of Forestry (MoF).

This report has been completed in accordance with the Short-term Expert Contract and
ToR number 33 " Capacity building of provincial and district environmental agencies
in SSFFMP’s three priority districts ", and in fulfillment of activity 4.3 of the project's
Annual Work Plan II (AWP II).

The report has been prepared with financial assistance from the Commission of the
European Communities. The opinions, views and recommendations expressed are those
of the author and in no way reflect the official opinion of the Commission.

The report has been prepared by:
 Ir. M. Adriyanto, MSM

The report is acknowledged and approved for circulation by the Project Co-Director when
duly signed below.

Palembang, November 2004



2 of 56

Final Report by Ir. M. Adriyanto, MSM

DAFTAR ISI

Executive Summary
English pg 03
Bahasa Indonesia pg 06

1. Pendahuluan pg 08

2. Institutional Analysis pg 12

3. Training Needs Analysis pg 17

4. Training Plan pg 20

5. Strategi Implenentasi pg 23

Lampiran-Lampiran pg 26



3 of 56

Final Report by Ir. M. Adriyanto, MSM

Executive Summary



4 of 56

Final Report by Ir. M. Adriyanto, MSM

Executive Summary (English)

The tasks for this short-term contract are:
 Analyze and make recommendations concerning the institutional

strengthening of provincial and district environmental agencies focused in
increasing the effectiveness and efficiency of their monitoring of fire risk,
ongoing fires and fire impacts.

 Develop a training plan based on a training needs assessment for the
provincial and district environmental agencies focusing on their part in the fire
risk, ongoing fires and fire impacts.

 Develop training modules for staff from provincial and district environmental
agencies as well as NGOs that concern fire, fire risk and fire impact
monitoring.

The consultancy process is divided into several steps as follows:
 General orientation in order to better fit the process with the previous result

made by an International Expert that started 2 months earlier with the project
of Capacity Building in provincial and district environmental agencies.

 Conduct an organization analysis on provincial and 3 district environmental
agencies.

 Conduct TNA (Training Needs Assessment) in provincial and 3 district
environmental agencies.

 Develop Training Plan for provincial and 3 district environmental agencies.

Based on the recommendation from the previous organization analysis made by Mr.
Jan Wind, 4 main fields were considered as the most strategic ones to support the
capacity building of the provincial and 3 district environmental agencies that will
potentially strengthen the role of those institutions in forest and land fire management.
Those fields are:
 Environmental monitoring
 Environmental Information System (SIL)
 Production of Annual Environmental Report (SLHD)
 Environmental legislation and law enforcement by Environmental investigator

(PPNS)

Based on the analysis result during the consulting period of 22 days, performance gap
for future competency development are described as follows:

 Environmental monitoring: The competence of monitoring the environmental
compliance including the monitoring of zero burning land use management
and the readiness of companies (timber estate, etc.) in preventing and
supressing forest and land fire.

 Environmental Information System (SIL): The competence of developing
Environmental Information System (SIL) including the management of Forest
and Land Fire Information system which is comprehensive, accurate, and
accessable easily and fast by public.

 Production of Annual Environmental Report (SLHD): The competence of
producing and publishing the Annual Environmental Report (SLHD) that
includes reports about forest and land fire which is accurate, sharp and
reliable.
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 Environmental legislation and law enforcement by Environmental investigator
(PPNS): The competence of conducting environmental criminal investigation
including the case of forest and land fire by the Civil Servant Investigators
(PPNS).

To anticipate any problems that might occur in implementing the training plan,
SSFFMP and the Environmental Agencies that would have their employees trained
should sign a Memorandum of Understanding (MoU). This MoU should include
agreements that will ensure the training plan would be implemented as planned and
would produce significant benefits for better management of forest and land fire in
South Sumatera.
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Executive Summary (Bahasa Indonesia)

Tugas dalam kontrak jangka pendek ini mencakup hal-hal sebagai berikut:
 Melakukan analisis dan rekomendasi terhadap pengembangan kapasitas

institusi pengelola LH di Propinsi dan Kabupaten dalam melakukan secara
efektif dan efisien monitoring dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

 Menyusun rencana pelatihan bagi institusi pengelola LH di Propinsi dan
Kabupaten dengan fokus dalam tugas monitoring dan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan.

 Pengembangan modul pelatihan bagi institusi pengelola LH di Propinsi dan
Kabupaten serta LSM dalam tugas monitoring dan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan.

Tahapan dalam pelaksanaan dibagi kedalam langkah-langkah sebagai berikut:
 Tahap orientasi umum dalam rangka melanjutkan tugas International Expert

yang telah bekerja selama 2 bulan sebelumnya dalam bidang pengembangan
kapasitas di institusi pengelola LH di Propinsi dan Kabupaten.

 Pelaksanaan analisis organisasi terhadap institusi pengelola LH di Propinsi
dan di 3 Kabupaten.

 Pelaksanaan TNA (Training Needs Assessment) institusi pengelola LH di
Propinsi dan di 3 Kabupaten.

 Perumusan Rencana Pelatihan bagi institusi pengelola LH di Propinsi dan di 3
Kabupaten.

Berdasarkan rekomendasi dari analisis organisasi terdahulu, didapatkan 4 bidang
utama yang dianggap strategis untuk mendukung pengembangan kapasitas institusi
pengelola LH dalam menjalankan perannya dalam pengelolaan kebakaran hutan dan
lahan. Bidang-bidang itu adalah sebagai berikut:
 Pengawasan LH
 Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SIL)
 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil analisis, didapatkan sasaran pengembangan yang juga merupakan
performance gap dari kompetensi yang ada saat ini dengan yang diharapkan.

 Pengawasan LH: Kemampuan melaksanakan pengawasan tingkat ketaatan
lingkungan hidup termasuk dalam hal pengawasan pengelolaan lahan tanpa
bakar serta kesiapan perusahaan (HTI, Perkebunan, dll) dalam mencegah dan
mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

 Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SIL): Kemampuan mengembangkan
Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SIL) termasuk pengelolaan Sistem
Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (SIK) yang lengkap, akurat dan dapat
diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat.

 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD): Kemampuan
menyusun dan melakukan publikasi laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
(SLHD) termasuk mengenai kebakaran hutan dan lahan yang akurat, tajam
dan terpercaya.
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 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup: Kemampuan
melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup termasuk kasus
kebakaran hutan dan lahan oleh tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Lingkungan Hidup.

Untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan
pelatihan, maka hal realistis dan praktis yang dapat dilakukan melalui proyek SFFMP
adalah mengadakan suatu kesepakatan (misalnya dalam bentuk MoU) antara institusi
pengelola LH dengan proyek SSFFMP agar rencana pelatihan dapat dijalankan sesuai
rencana dan bermanfaat dalam konteks pengelolaan kebakaran hutan dan lahan.
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Pendahuluan
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1. Pendahuluan

Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 1 November 2004 dan berakhir pada 10 Desember
2004. Sesuai dengan TOR untuk National Short Term Expert, tugas-tugas utamanya
adalah seperti berikut:
 Melakukan analisis dan rekomendasi terhadap pengembangan kapasitas

institusi pengelola LH di Propinsi dan Kabupaten dalam melakukan secara
efektif dan efisien monitoring dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

 Menyusun rencana pelatihan bagi institusi pengelola LH di Propinsi dan
Kabupaten dengan fokus dalam tugas monitoring dan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan.

 Pengembangan modul pelatihan bagi institusi pengelola LH di Propinsi dan
Kabupaten serta LSM dalam tugas monitoring dan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan.

Pekerjaan ini pada dasarnya merupakan bagian dari satu rangkaian kegiatan SSFFMP
yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah (baik
tingkat propisi maupun kabupaten/kota) dalam program terpadu pengelolaan
kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan.

Dengan adanya otonomi daerah, terdapat banyak perbedaan antara satu daerah dengan
daerah lainnya di Indonesia seperti bentuk organisasi pemerintahan, masalah-masalah
sosial-kultural dan sebagainya. Hal ini membuat sulit untuk menerapkan suatu pola
tertentu yang berhasil di daerah lain untuk diterapkan di daerah lainnya. Pola
pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang sukses diterapkan di Kalimantan Timur
misalnya, belum tentu akan cocok dterapkan mentah-mentah wilayah Sumatera,
begitu pula sebaliknya.

Keadaan ini pulalah yang membuat pendekatan untuk Sumatera Selatan agak sedikit
berbeda dengan pengalaman proyek Uni Eropa lain di propinsi lain. Kalau di
Kalimantan Timur Dinas Kehutanan adalah institusi yang memegang peranan sentral
dalam sistem pengelolaan kebakaran hutan dan lahan, di Sumatera Selatan pasti
berbeda karena porsi luas hutannya yang jauh lebih kecil dibanding Kalimantan
Timur.

Berdasarkan hasil analisis dari konsultan terdahulu dimana masih banyak timbul
perdebatan mengenai institusi manakah yang paling tepat dalam menjalankan peran
utama di Sumatera Selatan, konsultan dan koordinator SSFFMP sepakat untuk fokus
pada upaya pengembangan kapasitas di Bapedalda Propinsi Sumsel dan 3 Institusi
Pengelola LH di Kabupaten. Bapedalda (atau institusi pengelola LH di
Kabupatan/Kota) dianggap sebagai institusi yang paling cocok berperan sebagai
pemeran utama dalam sistem pengelolaan kebakaran hutan dan lahan secara terpadu
di propinsi ini (lihat Laporan konsultan terdahulu Anja Hoffman dan Jan Wind).
Kedua konsultan terdahulu telah mampu secara tajam memberikan analisis dan
rekomendasi atas permasalahan spesifik yang ada di Sumatera Selatan secara jelas
dan jernih.

Secara singkat, tugas jangka pendek National Expert selama 22 hari kerja ini meliputi
hal-hal sebagai berikut:
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 Tahap orientasi umum dalam rangka melanjutkan tugas International Expert
yang telah bekerja selama 2 bulan sebelumnya dalam bidang pengembangan
kapasitas di institusi pengelola LH di Propinsi dan Kabupaten.

 Pelaksanaan analisis organisasi terhadap institusi pengelola LH di Propinsi
dan di 3 Kabupaten.

 Pelaksanaan TNA (Training Needs Assessment) institusi pengelola LH di
Propinsi dan di 3 Kabupaten.

 Perumusan Rencana Pelatihan bagi institusi pengelola LH di Propinsi dan di 3
Kabupaten.

Adapun metode pelaksanaan menggunakan pendekatan sederhana Training Needs
Assessment (TNA) seperti terlihat dalam gambar berikut.

Training Needs Assessment diharapkan dapat menentukan tujuan dan sasaran belajar
dari pelatihan yang didesain khusus untuk sebuah organisasi. Diharapkan proses
assessment ini akan menghasilkan sesi pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan yang
benar-benar fokus sesuai kebutuhan organisasi.

Terlihat dalam gambar bahwa langkah-langkah yang dilaksanakan berjalan paralel
antara analisis terhadap organisasi dan langkah-langkah yang khusus dilakukan untuk
mendapatkan kebutuhan pelatihan.
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Dalam proses ini analisis organisasi adalah langkah pertama yang harus dilakukan
sebagai dasar dari assessment yang akan dilakukan. Hal-hal yang harus didapatkan
antara lain meliputi struktur organisasi, orientasi (arahan) organisasi, keadaan SDM,
SWOT dari organisasi, dll.

Semua hal ini telah dilakukan oleh konsultan sebelumnya yaitu Anja Hoffman dan Jan
Wind (lihat laporan mereka untuk SSFFMP). Yang diperlukan kemudian adalah
penajaman dari hasil analisis organisasi yang telah ada tersebut dan diarahkan khusus
untuk menentukan training needs.
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2

Institutional Analysis
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2. Institutional Analysis

Adapun target groups dari pekerjaan institutional analysis dan training needs
assessment ini meliputi 4 institusi pengelola LH sebagai berikut:
 Bapedalda Propinsi Sumsel
 Bapedalda Kabupaten MUBA
 Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin
 Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten OKI

Secara umum, konsultan mendapatkan suatu keadaan dimana kinerja organisasi masih
sangat rendah dan bahkan masih sangat banyak fungsi-fungsi yang seharusnya
diemban sesuai SK pembentukan setiap institusi ini belum dijalankan sama sekali.
Alasan paling utama yang didapati dari pimpinan dan pegawai di lapangan adalah
karena institusi-institusi ini masih berusia sangat muda sebagai akibat adanya
pengembangan kabupaten baru. Faktor lain yang ikut menentukan adalah perhatian
yang sangat kecil dari pemerintah propinsi dan kabupaten/kota terhadap masalah LH
seingga akibatnya cukup jelas: anggaran yang sangat rendah serta alokasi sumber
daya (terutama SDM) yang sangat kurang.

Berikut gambaran keseluruhan dari masalah yang dihadapi oleh mereka serta
beberapa masukan untuk program-program prioritas yang harus segera dijalankan
untuk meningkatkan kinerja institusi-institusi ini.

Dari hasil pengamatan langsung di lapangan serta didukung data yang dikumpulkan
konsultan Jan Wind, berikut adalah gambaran perbandingan antara setiap institusi
yang diteliti.
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Secara umum, Bapedalda Propinsi Sumsel dan Bapedalda Kabupaten MUBA
merupakan organisasi yang secara kelengkapan fungsi dan pejabat adalah yang
terlengkap. Bahkan di MUBA, ada kesan bahwa Bapedalda kelebihan pegawai (over
staffing). Untuk Banyuasin dan OKI, secara kuantitas jumlah pegawai yang
ditempatkan masih jauh dari cukup, ini dikarenakan usia kabupaten yang masih muda
dan sedang dalam tahap pembenahan organisasi.

Dari segi kualitas pegawai yang bisa dilihat dari latar belakang pendidikan dan
pengalaman kerja di bidang LH, hampir semua pegawai tidak mempunyai kualifikasi
yang cukup. Beberapa pejabat di propinsi dan Bayuasin memiliki kualifikasi S2 dalam
bidang yang relevan, namun jumlahnya masih jauh dari memadai.

Berikut adalah data organisasi yang dikumpulkan oleh konsultan Jan Wind:

District MUSI BANYUASIN (MUBA)
Status BAPEDALDA

3 Divisions (Bidang) 11 SubDivisions (SubBidang)
(1 Bidang dan 5 SubBidang positions are vacant)

1. Division (Bidang) Planning and Prevention (Perencanaan & Pencegahan)
a. SubDivision (SubBidang) Program and Evaluation (Program & Evaluasi) (vacant)
b. SubDivision (SubBidang ) EIA (AMDAL)
c. SubDivision (SubBidang) Permits (Perizinan)
d. SubDivision (SubBidang) Development Capacities and Involvement Local People (

Pengembangan Kapasitas & Peran Masyarakat)
2. Bidang Pengawasan (kosong)

a. SubDivision (SubBidang) Implementation of ( Penerapan) RKL/RPL &UKL/UPL
(vacant)

b. SubDivision (SubBidang) Environmental Deterioration/Loss (Kerusakan
Lingkungan)
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c. SubDivision (SubBidang) Water and Soil Pollution (Pencemaran Air dan Tanah)
d. SubDivision (SubBidang) Air Pollution (Pencemaran udara) (vacant)

3. Bidang Penangulangan
a. SubDivision (SubBidang) Natural Resources Inventory (Inventarisasi Sumber Daya

Alam) (vacant)
b. SubDivision (SubBidang) Water, Soil and Air Quality Improvement (Pemulihan

Kualitas Air, Tanah & Udara) (vacant)
c. SubDivision (SubBidang) Rehabilitation of Land (Pemulihan Kerusakan Lahan)

District BANYUASIN
Status DINAS PE &LH (Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup)
4 Divisons (Bidang) including 1 Division and two SubDivisions related to the Natural Environment

1. Divison (Bidang) Environment ( Lingkungan Hidup)
a. SubDivision (SubBidang) Guarding/Control and Improvement (Pengawasan dan

Pengendalian)
b. SubDivision (SubBidang) Management and Monitoring (Pengelolahan dan

Pemantauan)

District OGAN KOMERING ILIR (OKI)
Status KANTOR PE & LH
2 Bidang termasuk 1 yang terkait LH dan 2 Seksi (1 Bidang dan 1 Seksi kosong)

1. Division (Bidang) Natural Environment (LH) (vacant)
a. Section (Seksi) Improvement and Guarding/Control (Pengendalian dan Pengawasan)
b. Section (Seksi) Monitoring and Improvement (Pemantauan dan Pemulian) (vacant)

Untuk mengetahui dengan jelas mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing
institusi, dapat dilihat di Lampiran 1 mengenai SK pembentukan dari institusi tersebut
diatas.

Berdasarkan rekomendasi dari analisis organisasi terdahulu, didapatkan 4 bidang
utama yang strategis untuk mendukung pengembangan kapasitas institusi pengelola
LH dalam menjalankan perannya dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan.
Bidang-bidang itu adalah sebagai berikut:
 Pengawasan LH
 Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SIL)
 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup

Keempat bidang ini juga sejalan dengan inisiatif SSFFMP untuk membentuk
Pudalkarhutla (Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) yang diusulkan
untuk dibentuk di Propinsi Sumatera Selatan seperti yang sudah dilakukan di Propinsi
Riau. Pusdalkarhutla merupakan suatu lembaga yang dianggap diperlukan pada
keadaan khusus seperti di Sumatera Selatan dimana ia dapat berperan aktif dalam
pengelolaan kebakaran hutan dan lahan secara lebih terarah dan terkoordinasi.

Berikut bagan keterkaitan antara keempat bidang yang diusulkan untuk
dikembangkan dengan peran dan fungsi yang ada di Pudlkarhutla. Apabila Bapedalda
Sumsel dan institusi pengelola LH di kabupaten dapat memperkuat diri dalam
keempat bidang tersebut, maka peran mereka di Pusdalkarhutla terutama di fungsi
sekretariat, pemantauan dan yustisi akan dapat berjalan efektif.
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3

Training Needs Analysis
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3. Training Needs Assessment

Pekerjaan institutional analysis dan training needs assessment lebih banyak dilakukan
dengan wawancara dan studi kepustakaan terutama terhadap peraturan perundangan
dan surat keputusan mengenai tupoksi masing-masing organisasi. Kegiatan seperti
task analysis terpaksa tidak dilakukan secara lengkap. Hal ini dilakukan karena
sebagian fungsi yang telah tertulis dalam UU, PP, SK, dan dokumen legal lain belum
dilakukan sama sekali di lapangan. Atau pada kasus tertentu, pernah dilakukan namun
tidak terdokumentasikan dengan baik atau tidak ada sistem bakunya.

Secara keseluruhan, hasil training needs analysis dirangkum dalam bagan berikut ini
yang menggambarkan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi pada setiap
bidang serta peluang-peluang perbaikannya di masa yang akan datang.

Langkah selanjutnya adalah mengekstraksi problem dan opportunity tadi kedalam
bentuk yang lebih tajam berupa performance gap. Karena sebagian bidang memang
belum pernah dilaksanakan secara penuh, maka gap yang ada memang sangat lebar.
Untuk PPNS bahkan belum pernah ada kegiatan yang dilakukan sama sekali sehingga
walaupun sudah ada beberapa pegawai yang pernah dilatih dan mendapat sertifikat,
namun karena tidak adanya kegiatan dan berjalannya waktu, kompetensi mereka
sudah mengalami erosi.

Dari hasil analisis tugas sederhana serta wawancara dengan para Kabid, Kasubbid dan
staf yang ada (lihat Lampiran mengenai transkrip kegiatan assessment) didapatkan
bentuk pernyataan kebutuhan pelatihan per bidang sebagai berikut:
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Training Plan



21 of 56

Final Report by Ir. M. Adriyanto, MSM

4. Training Plan

Dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti:
 peraturan perundangan
 tupoksi setiap instansi
 keadaan SDM
 jarak antar kabupaten/kota
 keadaan spesifik Sumatera Selatan

maka disusunlah matriks rencana pelatihan bagi pegawai Bapedalda Sumatera Selatan
serta 3 instansi pengelola LH kabupaten. Rencana ini masih bersifat usulan dan
diramu dari berbagai informasi terutama dari kegiatan training needs assessment dan
analisis peraturan perundangan serta tupoksi masing-masing instansi.

Tabel Rencana Pelatihan (training plan) dapat dilihat pada Lampiran 3 yang
mencakup juga tentatif waktu, bentuk program dan usulan jumlah peserta. Diperlukan
analisis lebih lanjut dengan memperhatikan perubahan kebutuhan terakhir serta
ketersediaan peserta, ketersediaan penyedia pelatihan (instruktur, pelaksana, sarana)
serta dana.

Rencana Pelatihan ini disusun dengan Bapedalda tingkat Propinsi. Namun sasaran
pelatihan diarahkan juga bagi instansi di kabupaten/kota.
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Materi Pelatihan

Setiap bidang selalu mencantumkan kompetensi dalam sistem pengelolaan kebakaran
hutan sebagai dasar kompetensinya.

Bidang: Pengawasan LH
1. Peraturan Perundang-undangan LH & Perizinan
2. Pengelolaan Kesiagaan & Tanggap Darurat
3. Etika, Profesi & Aspek Yuridis Pengawasan LH
4. Prosedur Pengawasan, Teknik Pengumpulan Data/Informasi
5. Teknik Analisis & Pelaporan
6. AMDAL A
7. Sistem Pengelolaan Kebakaran Hutan & Lahan

Bidang: Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SIL)
1. Peraturan Perundang-undangan LH
2. Sistem Operasi & Pemeliharaan Jaringan Komputer
3. Sistem Manajemen Informasi & Database
4. Aplikasi Statistik
5. Aplikasi Pemetan & Grafis
6. Pengelolaan Web Site Interaktif
7. Teknik Pengumpulan Data/Informasi & Data Entry
8. Pengelolaan Kepustakaan
9. Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (SIK)
10. Publikasi & Distribusi Informasi ke Publik

Bidang: Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
1. Teknik Pengumpulan Data/ Informasi
2. Teknik Analisis Data
3. Aplikasi Statistik
4. Teknik Penulisan Laporan
5. Publikasi & Distribusi Informasi ke Publik
6. Sistem Pengelolaan Kebakaran Hutan & Lahan

Bidang: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup
1. Prosedur Proses Penyidikan Tindak Pidana sesuai KUHAP
2. Peraturan Perundang-undangan LH (nasional dan daerah)
3. AMDAL
4. Pendidikan Dasar Polisi
5. Sistem Pengelolaan Kebakaran Hutan & Lahan

Instruktur

Materi pelatihan disusun tidak berdasar ketersediaan paket pelatihan yang ada di
pasaran, namun atas dasar kebutuhan riil sesuai tupoksi. Karenanya instruktur bisa
beraal dari berbagai lembaga. Spesifikasi instruktur yang dibutuhkan perlu dikaji
lebih dalam lagi.
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5

Strategi Implementasi
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5. Strategi Implementasi

Dalam melaksanakan Rencana Pelatihan yang telah disusun, diperlukan suatu
pendekatan yang bijaksana agar tujuan pelatihan dapat tercapai. Seperti diketahui dari
uraian bab-bab sebelumnya, permasalahan utama yang ada di institusi pengelola LH
baik di Propinsi maupun Kabupaten diantaranya adalah tidak adanya pengertian dan
landasan hukum yang jelas mengenai keterkaitan tugas pokok institusi mereka dengan
pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. Jika ini tidak diantisipasi, dikuatirkan
rencana pelatihan akan hanya bisa berjalan diatas kertas dan tidak bisa dilaksanakan
di lapangan.

Untuk itu diperlukan suatu rencana pendekatan yang mampu mengatasi permasalahan
diatas. Harus ada ikatan komitmen yang kuat antara pemegang tertinggi keputusan di
Propinsi maupun Kabupaten dengan masing-masing institusi pengelola LH yang ada
di wilayahnya masing-masing. Ini bisa dibuktikan dengan adanya alokasi dana
melalui anggaran seperti APBD baik Propins maupun Kabupaten. Namun hal ini
diluar wilayah tugas jangka pendek konsultansi ini.

Secara praktis, perlu dibentuk tim persiapan gabungan antara Bapedalda Propinsi
Sumsel dan 3 Institusi Pengelola LH Kabupaten dengan SSFFMP yang akan
menyusun rencana detail pelatihan dengan mengumpulkan informasi lebih jauh
seperti:

 profil kompetensi pegawai
 data pelatihan pegawai yang pernah dilaksanakan
 rencana pelatihan yang sudah ada di Bapedalda Provinsi dan Instansi

Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 possible training providers
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 penyusunan jadwal pelatihan sesuai situasi Prov/Kab/Kot.
 penyusunan anggaran pelatihan.

Untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan
pelatihan, maka hal realistis dan praktis yang dapat dilakukan melalui proyek SFFMP
adalah mengadakan suatu kesepakatan antara institusi pengelola LH dengan proyek
SSFFMP dalam bekerja dan saling mengambil manfaat timbal balik serta
mensinergikan tugas masing-masing pihak.

Berikut adalah draft dari kesepakatan yang dapat dituangkan dalam format MoU (lihat
Lampiran 2).
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Lampiran - Lampiran
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK-SK (scanned in enclosed CD)
a. SKGubernur Sumsel No. 227/KPTS/BAPEDALDA/2004 TENTANG

Pengangkatan Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Selatan
(folder SK Prov/SK Pengawas LH Prov/)

b. SK Kepala Bapedalda Propinsi Sumatera Selatan No.
660/31/KPTS/BAPEDALDA/2004 TENTANG Pembentukan Kelompok
Kerja Operasional Pemgembangan Sistem Informasi Lingkungan (folder
SK Prov/SK SIL Prov/)

c. SK Kepala Bapedalda Propinsi Sumatera Selatan No.
660/034/KPTS/Bapedalda/2004 tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 2004 (folder SK Prov/SK SIL Prov/)

d. SK Kepala Bapedal No. 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan Satuan
Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup di
Bapedal (folder PPNS Docs/Contoh SK Bapedal Pusat/)

2. MoU Bapedalda Propinsi dan Institusi Pengelola LH Kabupaten (draft)
3. Rencana Pelatihan Bapedalda Propinsi dan Institusi Pengelola LH Kabupaten

(draft)
4. Transkrip kegiatan TNA (Training Needs Assessment) di 4 bidang:

a. Pengawasan LH
b. Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SIL)
c. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup
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Lampiran 2.
KESEPAKATAN KERJASAMA

antara
Bapedalda Sumsel dan SSFFMP

(draft)

PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS
BAPEDALDA SUMATERA SELATAN

& INSTANSI PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUBA, BANYUASIN & OKI

DALAM PENGELOLAAN KEBAKARAN HUTAN & LAHAN

RENCANA PELATIHAN PEGAWAI
2005-2007

PENDAHULUAN

Rencana Pelatihan Pegawai ini disusun secara bersama-sama antara Bapedalda
Sumsel dan SSFFMP dengan dukugan informasi dari beberapa Instansi Pengelola
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Rencana ini hanya sampai pada identifikasi
sasaran pengembangan, materi utama (unit kompetensi) serta tentatif peserta dan
jadwal. Masih diperlukan pengkajian detail teknis untuk pelaksanaan operasionalnya.

LATAR BELAKANG

 Urgensi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan sudah
sangat tinggi. Perlu disusun suatu strategi yang dapat diimplementasikan
sesegera mungkin dengan koordinasi yang jelas dan efektif.

 Bapedalda Sumsel serta Instansi Pengelola Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota adalah institusi yang paling sesuai fungsi dan tugasnya untuk
menjadi pemeran utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan secara
komprehensif terutama dalam aspek pemantauan dan pencegahan serta
penegakan hukum.

 Fakta menunjukkan bahwa kapasitas organisasi Bapedalda Sumsel serta
Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota masih sangat rendah
dan memerlukan suatu program penguatan kapasitas yang sistematis dan tepat
sasaran.

 Komitmen SSFFMP untuk turut serta dalam kegiatan penguatan kapasitas di
Bapedalda dan Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
terutama dalam aspek kebakaran hutan dan lahan sebagai bagian dari proyek
pengelolaan kebakaran hutan dan lahan secara komprehensif di Sumsel.

 Pelatihan Pegawai ini adalah salah satu bentuk kerjasama antara Bapedalda
Sumsel dan SSFMP yang meliputi kegiatan mulai dari analisis organisasi,
analisis kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan hingga evaluasi hasil
pelatihan yang mencakup pegawai di lingkungan Bapedalda Sumsel serta
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Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, terutama di 3
Kabupaten yaitu MUBA, Banyuasin dan OKI.

METODE ANALISIS KEBUTUHAN

BIDANG PENGEMBANGAN UTAMA

Berdasar hasil analisis organisasi yang dilakukan oleh Konsultan SSFFMP Ir. Jan
Wind (8 September s.d 8 November 2004) dengan bantuan H. Zain Hasanal, SH
sebagai Counterpart dari Bapedalda Sumsel, didapatkan 4 bidang pengembangan
utama yang erat hubungannya dengan masalah penaganan kebakaran hutan dan lahan,
sbb:

1. Pengawasan Lingkungan Hidup
2. Informasi Lingkungan Hidup (SIL)
3. Penyusunan & Publikasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup

Keempat aspek ini kemudian digali lebih lanjut dalam satu kegiatan analisis
kebutuhan pelatihan yang dilakukan antara 1 November s.d 7 Desember 2004 melalui
analisis peraturan perundang-undangan, wawancara, observasi lapangan dan
lokakarya. Kebutuhan pelatihan dijabarkan dalam bentuk sasaran dan materi utama
(atau unit kompetensi) seperti terlampir.
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Pelatihan bisa dilakukan dalam bentuk in-class training, on the job training (OJT),
magang, studi banding atau bentuk pengembangan lain yang disesuaikan dengan
situasi dan kebutuhan.

PENDANAAN

Pendanaan untuk pelaksanaan pelatihan bersifat cost-sharing antara Bapedalda
Sumsel dan Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan SSFFMP.
Tidak semua pelatihan seperti yang terlampir dalam Rencana Pelatihan didanai
dengan kerjasama ini, Bapedalda Sumsel dan Instansi Pengelola Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyediakan sumber dana atau donor lain.

KONDISI & PRASYARAT KEBERHASILAN PROGRAM

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari kerjasama ini, kedua belah pihak telah
berkomitmen untuk melaksanakan hal-hal seperti dibawah ini sebagai prasyarat
keberhasilan program secara keseluruhan:

 Komitmen yang tinggi dari Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) serta
unsur pimpinan Bapedalda dan Instansi Pengelola Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota untuk melakukan follow-up dalam bentuk kegiatan konkrit
dari kompetensi yang didapatkan pegawainya setelah mengikuti program
pelatihan/pengembangan yang dilaksanakan.

 Bapedalda dan Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
bertekad untuk mengirimkan pegawai ke pelatihan sesuai latar belakang
jabatan, pendidikan dan minat/bakatnya, serta tidak melakukan mutasi atas
pegawai yang telah mendapatkan pelatihan lingkungan hidup dalam program
ini minimal selama 2 tahun.

 Penyesuaian organisasi, sbb:
o Penambahan jumlah Pejabat Pengawas LH Daerah sesuai dengan

kebutuhan kegiatan pengawasan yang bisa berasal dari luar Bidang
Pengawasan sehingga dalam pelaksanaannya bersifat lintas sektoral.
Untuk Kabupaten/Kota, sebagian belum memiliki, sehingga harus
segera membentuknya dengan SK Bupati/Walikota (sesuai Kepmen
LH Nomor 07 Tahun 2001).

o Integrasi Kelompok Kerja SIL dan Kelompok Kerja SLHD sebagai
bagian permanen dari Bidang Pemantauan dan dimasukkan kedalam
tupoksi yang mencantumkan tugas penyelenggaraan Sistem Informasi
Kebakaran Hutan & Lahan (SIK) serta penyebarannya ke masyarakat.

o Pembentukan Satuan Tugas PPNS LH yang independen dan langsung
berada dibawah Kepala Badan.

 Bapedalda Sumsel akan mendukung penuh kemajuan pengelolaan LH di
propinsi ini, seperti mengusahakan adanya aspek LH dalam Renstra Propinsi
serta anggaran yang memadai di tahun 2006.

 Bapedalda Sumsel sepakat untuk memainkan peranan aktif dalam kegiatan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan di propinsi ini, sebagai contoh adalah
menjadi Sekretariat Pusdalkarhutla Sumsel apabila disetujui oleh Gubernur.

 SSFFMP akan mendukung program peningkatan kapasitas ini melalui
komitmen untuk mengalokasikan waktu, dana dan keahlian sesuai kebutuhan.



31 of 56

Final Report by Ir. M. Adriyanto, MSM

 Kerjasama ini akan dievaluasi secara bersama-sama antara Bapedalda Sumsel
dengan SSFFMP setiap 1 tahun.

 Akan dibentuk tim persiapan yang akan menyusun rencana detail pelatihan
dengan mengumpulkan informasi lebih jauh seperti profil kompetensi
pegawai, data pelatihan pegawai yang pernah dilaksanakan, rencana pelatihan
yang sudah ada di Bapedalda dan Instansi Pengelola Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota.

Demikian program kerjasama ini dibuat dengan dasar niat baik kedua belah pihak
untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta terkendalinya kebakaran hutan
dan lahan di Sumsel.

Palembang, 8 Desember 2004

Diusulkan oleh,

H. Zain Hasanal, SH Ir. Paul Kimman
Kabid. Pemantauan & Pemulihan Deputy Co-Director
SSFFMP

Menyetujui, Mengetahui,

Ir. H. Sarimuda, MT Dr. Karl-Heinz
Steinmann
Ka. Bapedalda Sumsel Co-Director SSFFMP



Pengembangan Program Tentatif

I Kemampuan
melaksanakan
pengawasan tingkat
ketaatan lingkungan
hidup termasuk dalam
hal pengawasan
pengelolaan lahan
tanpa bakar serta
kesiapan perusahaan
(HTI, Perkebunan, dll)
dalam mencegah dan
mengatasi kebakaran
hutan dan lahan.

1. Peraturan Perundang-
undangan LH &
Perizinan

2. Pengelolaan
Kesiagaan & Tanggap
Darurat

3. Etika, Profesi &
Aspek Yuridis
Pengawasan LH

4. Prosedur Pengawasan
& Teknik
Pengumpulan
Data/Informasi

5. Teknik Analisis &
Pelaporan

6. AMDAL
7. Sistem Pengelolaan

Kebakaran Hutan &
Lahan

Note: Sudah ada
pendidikan khusus
Pengawas LH dari
Kantor Men LH.

1. Pejabat
Pengawas
LH Daerah
(Propinsi 14
orang)

2. Calon
potensial
Pejabat
Pengawas
LH Daerah
(Propinsi 30
orang,
Kabupaten
@ 10 orang)

Target minimal:
3 program in-
class @ 5 hari
dengan peserta
60 orang di
Palembang atau
yang setara.

In-class
training
OJT
Magang
Studi
Banding

2005-
2006

II Kemampuan
mengembangkan
Sistem Informasi
Lingkungan Hidup
(SIL) termasuk
pengelolaan Sistem
Informasi Kebakaran
Hutan dan Lahan (SIK)
yang lengkap, akurat
dan dapat diakses
secara mudah dan
cepat oleh masyarakat.

1. Peraturan Perundang-
undangan LH

2. Sistem Operasi &
Pemeliharaan
Jaringan Komputer

3. Sistem Manajemen
Informasi & Database

4. Aplikasi Statistik
5. Aplikasi Pemetan &

Grafis
6. Pengelolaan Web Site

Interaktif
7. Teknik Pengumpulan

Data/Informasi &
Data Entry

8. Pengelolaan
Kepustakaan

9. Sistem Informasi
Kebakaran Hutan dan
Lahan (SIK)

10. Publikasi & Distribusi
Informasi ke Publik

1. Kelompok
Kerja SIL
Propinsi (12
orang) serta
Calon
Anggota
potensial
(maks 5
orang)

2. Kelompok
Kerja (serta
Calon
Anggota
potensial)
SIL
Kabupaten
(@ 5 orang)

Target minimal:
2 program in-
class @ 5 hari
dengan peserta

In-class
training
OJT
Magang
Studi
Banding

2005-
2006



termasuk mengenai
kebakaran hutan dan
lahan yang akurat,
tajam dan terpercaya.

Laporan
5. Publikasi & Distribusi

Informasi ke Publik
6. Sistem Pengelolaan

Kebakaran Hutan &
Lahan

Anggota
potensial
(maks 5
orang)

2. Kelompok
Kerja (serta
Calon
Anggota
potensial)
SLHD
Kabupaten
(@ 5 orang)

Target minimal:
2 program in-
class @ 5 hari
dengan peserta
40 orang di
Palembang atau
yang setara.

Banding

IV Kemampuan
melakukan penyidikan
tindak pidana
lingkungan hidup
termasuk kasus
kebakaran hutan dan
lahan oleh tim
Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS)
Lingkungan Hidup.

1. Prosedur Proses
Penyidikan Tindak
Pidana sesuai
KUHAP

2. Peraturan Perundang-
undangan LH
(nasional dan daerah)

3. AMDAL
4. Pendidikan Dasar

Polisi
5. Sistem Pengelolaan

Kebakaran Hutan &
Lahan

1. PPNS
Bapedalada
Sumsel (6
orang)

2. Calon
potensial
PPNS
(Propinsi 15
orang,
Kabupaten
@ 5 orang)

Target minimal:
1. 1 program

in-class @ 3
bulan dengan
peserta 30
orang di
Palembang
atau yang
setara.

2. Magang 4
orang PPNS
ke
Bapedalda

In-class
training
OJT
Magang
Studi
Banding
Workshop

2005-
2007



Lampiran 4.a.

TRAINING NEEDS ASSESSMENT
BAPEDALDA SUMATERA SELATAN

Pembuatan & Pengawasan AMDAL

KEGIATAN
Interviews

WAKTU PELAKSANAAN
Sabtu, 8 November 2004
Pukul 9.00-12.00 WITA
Gedung BAPEDALDA Sumatera Selatan

NARASUMBER
1. Ir. H. Hadenli Ugihan, M.Si, Kabid Pengawasan & Pengendalian
2. Drs. Akhmad Najib, SH, Sekretaris

TEMUAN-TEMUAN

Mekanisme AMDAL adalah salah satu mekanisme kerja yang relatif paling jelas dalam
penerapannya di Bapedalda, terutama dalam proses penilaian usulan dokumen AMDAL
melalui Komisi Penilai AMDAL. Namun proses pengawasan dan penegakan hukum setelah
dokumen disahkan masih belum dilaksanakan secara menyeluruh terutama dalam
koordinasi antar Bagian dalam lingkup Bapedalda sendiri.

Studi lebih lanjut akan diarahkan pada penguatan aspek penegakan hukum yang tidak
terlihat dengan jelas dalam pengelolaan AMDAL di Sumsel. Dalam pengelolaan
lingkungan berbasis AMDAL, seyogyanya seluruh putaran manajemen bisa dilakukan
mulai perencanaan – pelaksanaan – monitoring – tindakan perbaikan. Dalam telaah
organisasi Bapedalda Sumsel, monitoring dilakukan tapi kurang koordinasi kedalam. Untuk
tindakan perbaikan (atau bisa juga disamakan dengan penegakan hukum) hampir tidak ada
kegiatan, kalaupun ditemukan pelanggaran, tindakan lebih diarahkan pada pembinaan.

Dalam kaitan dengan kebakaran hutan, mekanisme sudah jelas dimana pemrakarsa
(perusahaan misalnya HTI atau perkebunan) yang mengajukan dokumen AMDAL untuk
dinilai dan disahkan, wajib mencantumkan bahwa mereka harus menerapkan prinsip
penyiapan lahan tanpa bakar. Ini berarti pelanggaran di lapangan akan dapat membuat
perusahaan mendapat sanksi hukum yang jelas berdasar dokumen AMDAL yang telah
disahkan.

Standar Produk

Seluruh kegiatan AMDAL dasarnya adalah UU No. 23/1997 Pasal 1 sebagai instrumen
hukum, PP 27/1999 tentang AMDAL serta Kepmen 40 tentang tata caranya.
AMDAL sendiri adalah dokumen yang terdiri dari:
 Kerangka Acuan ANDAL
 ANDAL
 RKL/RPL
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Bagi yang tidak wajib membuat AMDAL, harus membuat UKL/UPL.

Proses Kerja & Pelaksana

Dalam penilaian dan pengesahan dokumen AMDAL, dibentuk Komisi Penilai AMDAL
melalui SK dari Gubernur. Hasil akhir berupa dokumen AMDAL juga harus dikeluarkan
oleh Gubernur. Ada propinsi lain yang sedikit berbeda dalam pelaksanaannya dimana
dokumen AMDAL cukup ditandatangani di level Kepala Bapedalda karena sudah
dicantumkan pendelegasiannya dalam SK Gubernur.

Komisi Penilai AMDAL terdiri dari:
 Ketua Komisi : Kepala Bapedalda
 Sekretaris Komisi : Kabid Pengawasan & Pengendalian
 Ketua Tim Teknis : Sekretaris Komisi
 Ketua Sekretariat Komisi : Sekretaris Bapedalda
 Anggota Komisi : Berbagai unsur masyarakat

Kinerja

Dari sistem pengelolaan lingkungan berbasis AMDAL tersebut, hanya sub-proses penilaian
dan pengesahan yang sudah berjalan degan baik. Untuk pengawasan belum bisa berjalan
dengan baik dan kurang koordinasi kedalam (antar Bidang). Penegakan hukum sama sekali
belum dilakukan.

Permasalahan

 Masalah organisasi masih agak rancu karena persepsi yang berbeda dari masing-
masing Bidang maupun Bagian. Pembagian tugas berdasar Uraian Tugas
sebenarnya cukup jelas, namun karena adanya situasi tertentu beberapa hal yang
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sudah diatur kemudian dirubah sesuai situasi di lapangan. Hal ini masih positif
asalkan ada kejelasan bagi semua pihak yang terlibat.

 Istilah yang dipakai sebagai nama Bidang yaitu “pengawasan” dan “pemantauan”
dapat membuat orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Kesimpulan dari
pandangan beberapa pihak internal Bapedalda Sumsel, didapatkan seperti berikut,
namun tidak ada penjelasan secara resmi dan tertulis terkecuali pada interpretasi
terhadap Uraian Tugas.

o Pengawasan: Pemeriksaan terhadap ketaatan terhadap suatu ketentuan.
o Pemantauan: Pencarian informasi terhadap suatu media lingkungan (air,

udara, tanah, dll)
 Kerancuan nama dan fungsi tersebut juga bisa berpengaruh ketika Bapedalda

hendak memasukkan fungsi baru yaitu penegakan hukum, dimana harus
dimasukkan? Apakah perlu dibentuk Bidang sendiri?

 Komisi Penilai AMDAL sudah berjalan sesuai prosedur, namun masih
memungkinkan untuk dapat terjadi bias dalam penilaian karena tidak adanya
kegiatan peninjauan lapangan untuk memastikan segala sesuatu yang disampaikan
pemrakarsa/perusahaan di dokumen AMDAL yang diajukan. Tugas Komisi Penilai
(yang terdiri dari berbagai unsur) hanya selesai sampai penilaian dan pengesahan
dokumen AMDAL dan tidak ada keterikatan untuk ikut bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan di lapangan.

Usulan & Rekomendasi

 Berdasar PP No. 8, mulai bulan Februari 2005 Bapedalda diharuskan berubah
menjadi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini bisa menimbulkan dampak
positif dan negatif.

o Positif: akan memberikan ruang gerak lebih luas dan kewenangan lebih
besar. Pendanaan juga akan lebih baik dan bisa mempunyai proyek sendiri.

o Negatif: akan lebih sulit melakukan koordinasi dengan Instansi/Dinas lain
karena sifatnya adalah sebuah Dinas operasional yang mempunyai tanggug
jawab dan wilayah tugas yang sudah permanen.

 Untuk itu perlu bijaksana dalam mengimplementasikannya, terutama karena pada
saat bersamaan direncanakan untuk memasukkan fungsi penegakan hukum. Perlu
dikaji dengan matang masalah kebutuhan semua stakeholder pengelolaan
lingkungan sebelum melakukan keputusan perubahan organisasi.

 Dalam penentuan rencana pengembangan SDM sesuai semua rencana perubahan
diatas, sangat perlu melakukan pembenahan struktur organisasi, penyusunan
pembagian tugas yang jelas dan tertulis. Setelah itu bisa bergerak ke penguatan
individu pemegang posisi.

 Siapa yang melakukan pengawasan/pemantauan atas pelaksanaan AMDAL,
RKL/RPL dan UKL/UPL? Lihat analisis di halaman berikut.

 Untuk itu perlu dilibatkan lebih jauh para PPNS yang telah ada sebanyak 5 orang di
Bapedalda dan masih belum dimanfaatkan. Begitu pula peran Subbag Hukum yang
masih lebih banyak berfungsi dalam hal dokumentasi dan penyuluhan.

 Pelatihan AMDAL banyak tersedia , namun untuk materi pengawasan pelaksanaan
serta law enforcement masih sangat kurang, bahkan tidak ada.

Disusun dan disarikan oleh:
Ir. M. Adriyanto, MSM (Konsultan Organization Development SSFFMP)
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Lampiran 4.b.

TRAINING NEEDS ASSESSMENT
BAPEDALDA SUMATERA SELATAN

Kelompok Kerja SIL (Sistem Informasi Lingkungan)

KEGIATAN
Group Discussion, Interviews

WAKTU PELAKSANAAN
Selasa, 3 November 2004
Pukul 9.00-11.30 WITA
Gedung Bapedalda Sumatera Selatan

PESERTA
1. Triana Huswani, Kasubbid Analisa dan Evaluasi Lingkungan
2. Ali Husin, Staf Subbid Analisa dan Evaluasi Lingkungan
3. Anis Ahir, Staf GIS
4. Riani Pratiwi, Perpustakaan
5. Ismail Arsyah, Perpustakaan

TEMUAN-TEMUAN

Pada awalnya SIL adalah suatu proyek dari BAPEDAL Pusat yang bernama BRNP
(BAPEDAL Regional Network Project) pada tahun 2002 selama 2 tahun. Ada sebuah MoU
yang ditandatangani bersama. Yang terlibat di Sumatera Selatan adalah Bapedalda Propinsi
dan Bapedalda Kabupaten Lahat dan Kota Palembang (3 pihak). Sumatera Selatan adalah
bagian dari Sumatera Regional Network yang berpusat di Pekanbaru, Riau.

Tujuan utama dari proyek ini adalah penyediaan informasi lingkungan hidup1 pintu yang
datanya berasal dari seluruh Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan adanya web portal yang
dikelola oleh BAPEDAL Pusat serta web portal lainnya di tingkat regional dan Bapedalda
Kabupaten/Kota yang dimasukkan kedalam proyek.

Jaringan komputer BRNP menghubungkan BAPEDAL Pusat dengan seluruh Kantor
Regional serta Bapedalda Propinsi, Kabupaten, Kota yang termasuk didalam proyek.

Untuk wilayah Sumatera, koordinasi dipegang oleh Kantor Asisten Deputi Wilayah
Sumatera di Pekanbaru. Ada 2 provinsi yang termasuk dalam proyek ini yaitu Riau dan
Sumsel. Di Riau yang masuk adalah Bapedalda Propinsi serta Kabupaten Kampar dan Siak
serta Kota Pekanbaru. Namun koordinasi masih sangat kurang dilakukan dengan
koordinator wilayah karena kantor tersebut juga terpangkas otoritasnya dimana sekarang
hanya menangani program Bangun Praja saja.

Hingga saat ini, proyek telah melakukan 2 hal yaitu:
 Bantuan peralatan komputer yang terdiri dari:
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 Propinsi: 1 server, 3 PC, 1 scanner (ukuran A3), 1 digital camera, software asli,
1 nit telpon PABX dan 1 unit VSat (beserta biaya langganan 2 tahun).

 Kabupaten/Kota: 1 server, 2 PC, 1 scanner (ukuran A3), 1 digital camera,
software asli, 1 modem, dan 1 line telepon (yang janjinya akan dibayarkan
pulsanya oleh pusat).

 Template web portal yang di install di local server Propinsi (yang terkoneksi
langsung ke Internet) yang siap dikembangkan dan di update.

 Pelatihan 5 orang staf Bapedalda Sumsel ke Jakarta dan Pekanbaru dalam beragam
bidang antara lain GIS, web development, database, dll. Namun pelatihan hanya
berlagsung 1 kali dan masih berupa materi dasar. Dijanjikan akan ada pelatihan
lanjutan, namun belum terlaksana hingga saat ini.

Dari peralatan dan pelatihan yang disediakan, diharapkan setiap Bapedalda Propinsi
mempunyai web portal sendiri yang selalu di update dan berisi semua data/informasi dari
daerah masing-masing. Namun selama ini tidak ada kewajiban ataupun enforcement dari
proyek terhadap daerah-daerah untuk melakukan pengisian data/informasi kedalam website
yang telah disediakan. Daerah juga kesulitan karena masih sangat minimnya kompetensi
mereka dalam pemeliharaan peralatan (khususnya server) serta juga updating web portal itu
sendiri.

SIL berada dibawak pembinaan Asisten Deputi 7 di Kementerian LH Jakarta (dahulu
disebut sebagai Pusinfo). Dengan peralatan VSat dan telepon PABX yang ada, bisa
dilakukan percakapan telepon langsung dari Palembang ke Kantor Kementerian LH di
Jakarta.

Pengguna (User)

Diharapkan dari web portal tadi, pengguna adalah:
 Kementerian LH, Bapedalda, Pemerintah Propinsi
 Organisasi lingkungan
 Masyarakat luas (domestik & internasional)

Pendanaan

Pendanaan operasional adalah sbb:
 Tahun 2002 dari BRNP
 Tahun 2003 ada tapi tidak diketahui pasti jumlahnya
 Tahun 2004 tidak ada
 Tahun 2005 rencana Rp 100 juta

Diharapkan dukungan dari Kantor Inforkom Propinsi yang juga mempunyai jaringan
komputer serat optik yang tersambung ke hampir seluruh kantor Dinas/Instansi Propinsi di
Palembang termasuk kantor Bapedalda. Sebenarnya 2 jaringan komputer ini (BRNP dan
Inforkom) dapat saling mendukung termasuk dalam hal pendanaan.

Kinerja

Harapan untuk memiliki web portal informasi lingkungan hidup Sumsel tampaknya belum
bisa terwujud. Web portal masih kosong, server hosting yang terhubung melalui VSat ke



39 of 56

Final Report by Ir. M. Adriyanto, MSM

Jakarta juga dalam keadaan tidak stabil karena terserang virus. Hingga saat ini web portal
http://sumsel.menlh.go.id tidak bisa diakses melalui Internet oleh public karena setting di
server agar bisa tersambung ke Internet tidak bisa diaktifkan. VSat juga tidak bisa
diaktifkan 24 jam karena adanya kesulitan ketersediaan listrik.

Dari proyek BRNP, sejauh ini web portal yang sudah mulai berjalan adalah Kementerian
Lingkungan Hidup di Jakarta dan Kantor Regional Sulawesi, Maluku dan Papua. Namun
informasi yang dsediakan juga masih terbatas.

Hal yang sama terjadi untuk jaringan komputer Propinsi Sumsel yang dikelola oleh Kantor
Inforkom. Kabel serat optik kecepatan tinggi yang tersambung dari Kantor DPRD sekarang
dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa digunakan.

Bapedalda sebenarnya juga diwajibkan untuk mensuplai data lingkungan hidup ke Kantor
Inforkom sebagai data bagi web portal Propinsi yang beralamat di
http://www.pempropsumsel.go.id. Namun hingga kini belum bisa dilaksanakan dengan
sempurna. Jadi kedua jaringan ini mempunyai kesamaan tujuan yaitu penyediaan informasi
lingkungan hidup Sumsel melalui Internet.

Standar Produk & Proses Kerja

Tidak ada standar produk baku untuk penyediaan informasi melalui Internet ini, baik dari
BRNP maupun dari Kantor Inforkom Sumsel. Untuk BRNP, memang sudah ada template
web portal yang siap diisi, namun kriterianya masih sangat umum, seperti “berita
lingkungan”, “peraturan daerah”, dll.

Sebenarnya informasi yang disediakan sama saja dengan infomrmasi yang dituntut di
SLHD. Dalam kenyataannya, informasi untuk web portal di Internet ini juga tidak perlu
dicari lagi ke dinas/instansi lain ataupun dicari di lapangan, namun sebagian besar sudah
tersedia di Bapedalda melalui bidang, sub bidang atau program lain seperti SLHD.

Proses kerja juga tidak diatur dalam juknis ataupun juklak. Dalam praktek juga tidak ada
hubungan langsung antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota dalam hal pengumpulan data
atau koordinasi teknis masalah jaringan.

Tim Pelaksana

Tim pelaksana merupakan tim lintas bidang di lingkup Kantor Bapedalda Sumsel yang
terdir dari 14 anggota. Tim ditunjuk melalui SK resmi dari Kepala Bapedalda (SK
terlampir). Setiap anggota sudah memiliki bidang kerja sendiri yang ditetapkan dalam SK.

Usulan & Rekomendasi

Ada kerancuan yang perlu diluruskan dulu sebelum tim ini bergerak lebh jauh. SIL sendiri
sebenarnya bermakna lebih luas dibanding hanya pengelolaan web portal. Memang pada
akhirnya semua akan berupa data/nformasi yang harus bisa ditampilkan di web portal
Internet, namun dalam proses kerjanya, SIL juga mencakup koordinasi dengan
Dinas/Instansi lain, kegiatan pengumpulan data, proses analisa data dan penulisan laporan,
dokumentasi, dll. Tujuan utama adalah:
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 Menjadi bahan utama dalam proses pengambilan keputusan bagi pemerintah (Pusat,
Propinsi, Kabupaten/Kota) yang berkenaan dengan masalah lingkungan hidup.

 Agar masyarakat luas mendapatkan haknya akan informasi lingkungan hidup yang
lengkap dan akurat dan bisa diakses dimana saja dan kapan saja.

Perangkat keras yang ada baik dari BRNP maupun dari Kantor Inforkom sebenarnya sudah
sangat canggih dan lengkap. Semua dibeli dalam rentang waktu antara 2002 sampai
sekarang, sehingga masih terhitung baru dan tidak ketinggalan jaman. Namun semuanya
dalam keadaan tidak terpakai (atau sebagian terpakai namun dalam taraf sangat minim), hal
ini disebabkan banyak faktor antara lain:
 Belum adanya komitmen yang jelas dari atasan (KLH, Propinsi, Bapedalda) dalam

menentukan arah dari kegiatan ini yang harus diwujudkan dalam penyediaan
sumber daya yang cukup (dana operasional, SDM, bimbingan dan pengawasan).

 Kompetensi pengelola yang sangat terbatas.
 Belum adanya pengertian yang mendalam dari semua level organisasi mengenai apa

itu SIL dan kegunaannya.
 Tidak adanya informasi mengenai kebutuhan calon pengguna dan pengguna yang

sudah ada terhadap SIL.

Dalam analisa singkat dan sederhana ini, kami mengusulkan beberapa hal sbb:
 Pemahaman yang benar mengenai SIL yang diketahui seluruh jajaran organisasi

(lihat gambar dibawah).
 Alokasi pendanaan yang cukup bagi SIL (yang bisa terintegrasi dengan kegiatan

atau bidang lain di Bapedalda).
 Penyusunan standar proses kerja yang jelas yang disesuaikan dengan kebutuhan

pengguna informasi.
 Sebaiknya analisa dan rekomendasi dibahas dalam forum stakeholder termasuk

yang mewakili potensial user untuk mendapatkan hasil yang tajam dan sesuai
dengan keadaan di masyarakat.

 Pelatihan intensif terhadap pengelola SIL serta staf lain yang terkait dalam
pengumpulan data, analisis data, dokumentasi, dll.
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Disusun dan disarikan oleh:
Ir. M. Adriyanto, MSM (Konsultan Organization Development SSFFMP)
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Lampiran 4.c.

TRAINING NEEDS ASSESSMENT
BAPEDALDA SUMATERA SELATAN

Kelompok Kerja Penyusunan SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah)

KEGIATAN
Group Discussion, Interviews

WAKTU PELAKSANAAN
Selasa, 2 November 2004
Pukul 9.00-12.00 WITA
Gedung Bapedalda Sumatera Selatan

PESERTA
3. Triana Huswani, Kasubbid Analisa dan Evaluasi Lingkungan
4. Hamli, Staf Subbid Pemulihan KL
5. Ali Husin, Staf Subbid Analisa dan Evaluasi Lingkungan
6. Idrus Salam, Staf Subbid Analisa dan Evaluasi Lingkungan

TEMUAN-TEMUAN

Secara umum penyusunan SLHD adalah untuk keperluan pengumpulan data dan hasil
analisis lingkungan hidup di seluruh Provinsi Sumsel serta untuk dikirim ke Kantor
Gubernur, Bappeda dan Kantor Kementerian LH, Asisten Deputi Urusan Informasi di
Jakarta.

Tidak ada mekanisme kerja atau proses kerja baku dalam penyusunannya. Mengacu kepada
Uraian Tugas dan Fungsi Bapedalda Sumsel, kegiatan penyusunan SLHD berada dibawah
Subbid Analisa dan Evaluasi Lingkungan, namun saat ini dibentuk Kelompok Kerja
tersendiri atas SK Kepala Bapedalda yang diketuai oleh Kepala Subbid Analisa dan
Evaluasi Lingkungan tadi.

Tim Penyusun

Penyusun adalah kelompok yang biasa dibentuk dengan SK Gubernur dan koordinator oleh
Bapedalda Sumsel. Kelompok terdiri dari individu yang berasal dari berbagai
Instansi/Dinas terkait. Namun tahun ini SK dibuat oleh Kepala Bapedalda dan anggota
semuanya berasal dari staf Bapedalda sendiri. Dalam pengerjaannya, dulu pernah
menggunakan konsultan dari luar dan dikerjakan bersama dengan tenaga dari
Dinas/Instansi lain, namun tahun ini murni dilakukan sepenuhnya oleh staf Bapedalda.
Tahun 2005 diharapkan tabulasi data dilakukan oleh tim Bapedalda, namun analisis
dilakukan oleh tim ahli khusus.

Penunjukan anggota kelompok kerja masih bersifat subyektif dan tidak didasarkan pada
kriteria khusus. Namun biasanya didasarkan pada latar belakang pendidikan atau
pengalaman dan koneksi yang disesuaikan dengan tugas kelompoknya.

Tim penyusun dibagi atas:
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 Tim Teknis/Pelaksana (pengumpulan dan tabulasi data)
 Tim Pengarah (analisis data dan koreksi bila ada kesalahan)

Pengguna

Pengguna produk yang berupa buku SLHD adalah:
 Kementerian LH
 Bappeda
 Seluruh Instansi/Dinas terkait
 Bapedalda Kabupaten/Kota
 Publik

Pendanaan

Pendanaan berasal dari Bapedalda yang sebagian dianggarkan secara khusus, namun
seringkali kurang sehingga harus memakai dana dari Bidang lain yang relevan. Bahkan
tahun lalu karena ketiadaan dana, penyusunan SLHD ditiadakan. Alokasi dulu sekitar 50
Juta dan dana direncanakan untuk 2005 adalah 100 Juta (belum di sahkan Bapeda, DPRD).

Standar Operasi

Standar penulisan didasarkan kepada panduan yang dikeluarkan setiap tahun oleh
Kementerian LH. Seringkali panduan ini tidak dikirim begitu saja dari Jakarta, namun
daerah harus proaktif mencarinya. Panduan sering berubah setiap saat mengikuti
perkembangan. Secara nasional SLHD dinilai dan dipertandingkan antar provinsi.
Rangking tertinggi yang pernah diraih oleh Sumsel adalah nomor 16 dari 28 Provinsi.
Kriteria penilaian didasarkan kepada standar yang ada di panduan dari pusat. Namun
penilaian hanya didasarkan pada dokumen yang dikirim, tidak ada cross check atau tinjauan
lapangan sama sekali. MenLH juga tidak memberi evaluasi secara terperinci yang bisa
dipergunankan untuk perbaikan kerja.

Kabupaten/Kota juga membuat SLHD dengan SOP yang sama. Tetapi belum semua
Kabupaten membuat SLHD dan/atau setiap tahun.

Pada prinsipnya SLHD merupakan bagian dari hasil yang diharapkan dari adanya Sistem
nformasi Lingkungan (SIL). Berikut disampaikan gambar SIL yang diharapkan daat
diimplementasikan di Bapedalda Sumsel (lihat juga Preliminary Report TNA Kelompok
Kerja SIL).
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SLHD berisi:
 Data Dasar

o Data primer (air dan udara)
o Data sekunder (kependudukan, pendidikan, dll)

 Analisis Data berdasarkan trend tiga tahun
 Kasus-kasus bila ada
 Evaluasi Lingkungan dan Kebijakan
 Rekomendasi

Jadwal Kerja

SLHD dikirim paling lambat bulan Maret setiap tahun ke Jakarta untuk laporan data tahun
sebelumnya. Pekerjaan penyusunan yang dilakukan oleh kelompok dimulai 1 tahun
sebelumnya.
Biasanya jadwal diundur untuk mempergunakan data yang dikumpul dulu oleh
Kabupaten/Kota.

Proses Kerja

Tidak ada Juklak maupun Juknis dari proses pengumpulan data serta analisisnya.

Pada awalnya kelompok kerja melakukan koordinasi dimana Tim Pengarah akan
memberikan arahan-arahan, pembagian tugas, serta kemungkinan adanya laporan khusus
ekstra yang ingin ditambahkan sesuai keadaan daerah (diluar standar).
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Pengumpulan data primer dilakukan dalam lingkup internal Bapedalda karena hampir
semua data air dan udara tersedia, bila ada yang tidak tesedia, sample dikirim ke
laboratorium lain baik di Palembang maupun di luar daerah (misalnya Serpong). Namun
untuk data udara hanya berupa data emisi udara industri yang datanya didapatkan dari
dokumen AMDAL/RKL/RPL dari industri, untuk data kualitas udara perkotaan tidak ada,
baru tahun depan ada dimana proses persetujuan anggaran sedang berjalan. Data kualitas
udara berkait dengan kebakaran hutan/lahan tidak ada. Data kualitas udara masih sangat
sedikit karena tidak ada alat pengukur.

Pengumpulan data sekunder dilakukan terutama ke BPS (40-50% dari data yang
dibutuhkan). Sisanya dilakukan secara gerilya tanpa adanya standar operasi, koordinasi atau
jaringan kerja yang permanen ke Dinas/Instansi yang ada di Sumsel. Kendala utama adalah
data yang tidak ada atau memang tidak pernah dikumpulkan.

Data dari Kabupaten/Kota diambil langsung ke lapangan dengan koordinasi terutama
dilakukan dengan Bapedalda Kabupaten/Kota. Apabila data tidak ada di Bapedalda
Kabupaten/Kota, maka tim kerja akan terjun mencari ke Dinas/Instansi lainnya. Sebagian
Bapedalda Kabupaten/Kota juga membuat SLHD sendiri dengan standar penulisan yang
sama yang dikirim ke BPS dan Bapedalda Provinsi, atau bahkan ke Kementerian LH. Data
ini juga bias dipakai untuk penyusunan SLHD Provinsi, namun masih sangat sedikit
Kabupaten/Kota yang membuatnya.

Data yang telah terkumpul dan ditabulasi oleh Tim Teknis/Pelaksana kemudian diserahkan
ke Tim Pengarah yang terdiri dari Kasubbid keatas untuk dikoreksi dan dibuatkan analisis
datanya. Kesulitannya adalah bahwa Tim Teknis masih belum cukup kompeten untuk
melakukan analisis yang memerlukan wawasan dan kompetensi yang tinggi.

Kualitas data yang diambil/dikumpulkan variatif dari waktu ke waktu tergantung
ketersediaan data di Dinas/Instansi lain maupun ketersediaan dana operasional. Contohnya
adalah jumlah titik sample air yang sekarang adalah 70 titik, sebelumnya sempat lebih
banyak karena adanya proyek GTZ tahun 1993-1998 yang juga mencakup titik-titik hulu
sungai yang berada diluar Sumsel, dimana hulu sungai berasal dari Provinsi tetanga.
Namun tidak ada standar baku atas jumlah sample yang diambil. Beberapa sample diambil
di perbatasan Provinsi dan Kabupaten.

Selama ini buku SLHD mempunyai penyebaran sangat terbatas. Sebabnya adalah:
1) Tidak diadakan cukup dana untuk penyebaran secara luas.
2) Buku SLHD dianggap hanya berguna untuk pihak Pemda dan perencana dalam Pemda
3) Tidak ada banyak pihak yang minta buku ini karena buku tidak menarik, analisa tidak

tajam, data kadaluarsa atau tidak terlalu lengkap, format presentasi data tidak menarik
dsb.
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USULAN DAN REKOMENDASI

Kinerja

Kinerja dalam pembuatan SLHD perlu dikembangkan lebih lanjut dan untuk proses itu pun
perlu dana tambahan. Pengembangan kinerja yang potensial adalah:

 Kinerja stakeholder yang akan perlu data dan mempergunankan laporan/data
dimana Tim Penyusun SLHD harus mampu mengidentifikasi dengan baik dan tepat
apa saja kebutuhan mereka.

 Kinerja dalam tahap identifikasi masalah. Sebaiknya dipilih tiap tahun satu atau
lebih tema untuk dibahas lebih dalam (sebagai contoh adalahe World Development
Report dari Bank Dunia). Pihak-pihak yang bisa memberikan usulan untuk pilihan
tema yang perlu dibahas adalah orang dari Dinas-Dinas, Akademia, Perusahaan dan
LSM. Sebaiknya tema dipilih sekaligus untuk Provinsi dan seluruh Kab/Kota.
Usulan dari Konsultan Jan Wind adalah diambil tema “Masalah Kebakaran Hutan
dan Lahan” untuk SLHD tahun 2006 (yang membahas data tahun 2005).

 Kinerja pemberi atau pensuplai data dan penganalisa data
 Kinerja Provinsi dan Kabupaten khususnya kinerja Bapedalda Provinsi dan

Bapedalda Kabuaten/Kota.
 Perkiraannya kinerja apa yang bisa dikembangkan berhubungan dengan pembuaten

SLHD. Pemberian data dalam bentuk elektronis/digital. Pemberian data lewat
Internet. Untuk itu perlu latihan dan peralatan. Bagaimana kerja sama Provinsi
dengan Kabupaten/Kota dalam hal ini?

 Kinerja Bapedalda dan Akademia dan konsultan ahli. Ahli-ahli lingkungan bisa
menbantu dalam hal analisa data dan melengkapi data dasar.

 Sebaiknya ada anggaran untuk input dari ahli-ahli lingkungan. Dan sering kali ada
yang gratis kalau minta dari Konsultan international maupun nasional dalam proyek
internasional (misalnya SSFFMP).

Keperluan Data dan Informasi

Sistem SLHD didasarkan pada satu anggapan bahwa beberapa data perlu dikumpulkan
secara rutin karena anggapan ada banyak manfaat untuk instansi dan pihak-pihak lain.
Sistem data adalah sama untuk seluruh Indonesia dan sama untuk tingkat Provinsi dan
Tingkat Kab/Kota. Tetapi masih perlu juga diinventarisir masalah apa yang paling penting
yang perlu dibahas dengan analisa lebih mendalam, dan data/informasi apa paling dicari
oleh stakeholder, dan siapa stakeholder dan target group yang perkiraannya akan
mempergunakan buku/informasi SLHD ini. Sebaiknya ada pertemuan dengan
stakeholder/potential user dalam tahap pendahuluan untuk membahas masalah dan data-
data apa yang penting yang perlu dibahas lebih lanjut.

Analisa Data dan Trend yang Realistis

Kita juga perlu menyadari bahwa beberapa data yang sah di Dinas/Instansi sudah sangat
kadaluarsa (out-of-date) dan tidak cocok lagi untuk buat analisa tajam (seperti halnya data-
data daerah berhutan dan areal Kawasan Hutan atau daerah Kawasan Hutan yang sudah
ditempati masyarakat petani. Tim Teknis dan Tim Pengarah harus memberanikan diri untuk
memberikan data selain yang sah dan kadaluarsa serta juga data estimasi yang mendekati
gambaran yang realisis dan trendnya yang nyata. Apakah tidah mungkin memberikan dua
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set data yaitu satu yang sah tetapi diduga (atau sudah pasti) kadaluarsa dan data dari sumber
lain yang lebih nyata dengan mencantumkan sumber data masing-masing.

Menurut pedoman perlu dianalisa trendnya tiga tahun. Tapi tidak salah kalau trend dalam
waktu lebih lama dibicarakan kalau perlu. Dan tidak trend ke belakang saja tetapi juga
prospek trend kedepan.

Penyebaran Laporan

Perlu membuat evaluasi bagaiman buku bisa dibuat lebih menarik dari segi isi dan
presentasi atau penampilan. Perlu juga dipikirkan jalur (channel) penyebaran dan kinerja
dalam penyebaran. Apakah data bisa masuk dalam website atau analisa dan rekomendasi
dibahas dalam koran dan lain jalur dan forum informasi? Bisa pula menggunakan jalur
konferensi pers setiap bulan Maret pada saat SLHD diterbitkan yang akan mampu
mencapai audiens lebih luas yaitu masyarakat.

Lain-lain

Prioritas kriteria tahun depan sebaiknya mencakup:
 Air
 Udara
 Padat/B3 (Bahan Berbahaya & Beracun)
 Kerusakan Lingkungan
 Kesehatan Lingkungan

Sebaik apapun proses penyusunan SLHD, pasti akan terjadi data yang kosong, diusulkan
agar prosesnya memperhatikan hal-hal sbb:

 Penjadwalan kerja yang baik dan disusun jauh hari sebelumnya
 Koordinasi antar Dinas/Instansi
 Peningkatan kompetensi pelaksana

Adanya studi banding (atau kegiatan benchmark) ke daerah lain yang telah meraih prestasi
baik dalam penyusunan SLHD.

Peningkatan kompetensi pelaksana yang bisa dilakukan melalui pelatihan khusus atau on-
the-job training di tempat yang sudah baik proses penyusunan SLHDnya. Pelatihan ada di
Kementerian LH di Serpong yang menggunakan prinsip cost sharing (transport dan
akomodasi oleh daerah, training gratis). Namun prosedur permintaan pelatihan harus
diajukan terlebih dahulu ke Biro Pelatihan Provinsi, apabila dianggap bisa dilakukan di
daerah, maka akan dilakukan di Bandiklat. Baru apabila ada dana dan dianggap penting,
akan dikirim ke tempat yang diusulkan.

Perlu ada spesialisasi khusus untuk setiap personel yang ikut dalam kelompok kerja ini,
untuk itu perlu program pengembangan staf yang sistematis dan terarah.

Perlu adanya database lingkungan hidup yang bisa saja diintegrasikan dengan SIL. Ini akan
sangat menghemat waktu dan meningkatkan efektifitas tabulasi data yang saat ini masih
dilakukan secara manual penuh menggunakan komputer. Hal ni juga akan mampu
menampilkan data secara lengkap dari tahun ke tahun.
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Sebaiknya analisa dan rekomendasi dibahas dalam forum stakeholder termasuk yang
mewakili potensial user.

Disusun dan disarikan oleh:
Ir. Jan Wind (Konsultan Environment SSFFMP)
Ir. M. Adriyanto, MSM (Konsultan Organization Development SSFFMP)
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Lampiran 4.d.

TRAINING NEEDS ASSESSMENT
BAPEDALDA SUMATERA SELATAN

Kelompok PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

KEGIATAN
Group Discussion, Interviews

WAKTU PELAKSANAAN
Sabtu, 6 November 2004
Pukul 9.00-12.00 WITA
Gedung BAPEDALDA Sumatera Selatan

PESERTA
7. Hermiruddin, SH, Staf Subbag Program
8. Hamli, Staf Subbid Pemulihan KL
9. Jhondri Arifin, ST, Staf Laboratorium
10. Tambahan informasi dari Bp. Drs. Akhmad Najib, SH, Sekretaris

TEMUAN-TEMUAN

Secara umum PPNS di lingkup Bapedalda Sumsel belum melaksanakan tugas intinya yaitu
melaksanakan penyidikan atas kasus-kasus lingkungan dan membawanya ke pengadilan.
Namun PPNS sudah diikutkan dalam tim pengawasan atau pemantauan ke lapangan,
walaupun masih terbatas dan tidak teratur.

Kegiatan penegakan hukum tidak dicantumkan dalam organisasi, ini berdampak pada
kegiatan yang berhubungan dengan itu juga tidak terlaksana. Kegiatan lebih banyak
terfokus pada pembinaan apabila ada pelanggaran di lapangan.

Lebih jauh, penegakan hukum tidak dituliskan secara eksplisit didalam Renstra
Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sumsel 2003-2008 kecuali kegiatan
“sosialisasi program penegakan hukum lingkungan hidup” yang sama sekali tidak cukup
kuat apalagi untuk rentang kegiatan sampai 2008.

Didalam dokumen Uraian Tugas dan Fungsi Bapedalda Sumsel, kegiatan penegakan hukum
(termasuk pendayagunaan PPNS) tidak tertulis secara eksplisit. Tugas penegakan hukum
secara khusus tidak ada namun kegiatan yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum
berada dalam lingkup Subbag Hukum dibawah Sekretariat. Adapun tugas yang dimaksud
adalah sbb:
 Menyiapkan bahan usulan dan memproses administrasi penegakan peraturan

perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
 Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data penegakan peraturan perundang-

undangan di bidang lingkungan hidup.
 Memantau pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang

lingkungan hidup dan hasil-hasilnya.
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Semua tugas tersebut hanya bersifat SUPPORTING terhadap kegiatan yang sebenarnya.
Jadi ada rantai proses kegiatan yang terputus (missing link) disini.

Pendanaan

Tidak ada anggaran sama sekali yang dialokasikan untuk kegiatan penyidikan kasus oleh
para PPNS.

Tidak ada pula peralatan yang disediakan khusus untuk kegiatan penyidikan. Namun
sebenarnya alat-alat yang diperlukan sebagian ada dimiliki oleh Bidang atau Subbid lain.

Kinerja

PPNS yang ada memang belum dimanfaatkan karena dalam perencanaan strategis
Bapedalda Sumsel, program penegakan hukum serta mengangkat secara hukum kasus-
kasus yang ada baru akan dilakukan tahun 2005.

Ada 1 unit kerja di Bapedalda yang disebut sebagai TRC (Tim Reaksi Cepat) yang dulu
pernah diimplementasi, namun hanya untuk menangani keadaan tertentu. Tim ini memiliki
gedung sendiri dan peralatan ang cukup memadai. Tim terdiri dari anggota lintas Bidang.
Adapun tugas TRC ini antara lain sbb:

 Pengambilan sampel
 Dokumentasi pencemaran
 Perkiraan kerugian

Tim ini bisa menjadi embrio untuk pengembangan organisasi Bapedalda khusus penegakan
hukum melalui penyidikan. Walaupun tugasnya bebeda, namun paling tidak fasilitas
fisiknya sudah tersedia.

Standar Produk

Adapun UU yang diawasi pelaksanaannya terutama adalah UU No. 23/1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun Perda yang diawasi pelaksanaannya adalah:
 Perda No. 35/2001 tentang Retribusi Analisa Limbah
 Perda No. 28/2001 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

Tugas PPNS adalah penyidikan. Suatu kegiatan dapat dikategorikan penyidikan apabila
sudah ada SP2 (Surat Perintah Penyidikan) yang bisa dikeluarkan oleh Kepala Bapedalda
atau Gubernur serta bila ada SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) yang
dikeluarkan oleh Pengadilan/Kejaksaan. Kegiatan pengawasan atau pemantauan yang ada
di Bapedalda Sumsel saat ini tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan penyidikan.

Produk akhir dari kerja penyidikan adalah Berkas Perkara yang siap dipakai dalam proses
pengadilan. Bekas perkara meliputi antara lain:
 Data pendukung (sampel dari laboratorium, dll)
 Sketsa TKP
 Barang-barang bukti
 Penetapan tersangka
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 Keterangan saksi-saksi (termasuk saksi ahli)

Semua dokumen tidak boleh cacat hukum dan mengacu kepada KUHAP. Disinilah
kompleksnya proses penyidikan karena membutuhkan ketelitian tinggi serta kompetensi
yang tinggi pula karena membutuhkan kajian teknis yang benar-benar sahih.

Proses Kerja

Proses kerja pengajuan berkas hukum sudah baku dan tertuang dalam KUHAP, sementara
ancamannya sudah cukup jelas dalam KUHP yang mencakup ketentuan umum,
pelanggaran dan kejahatan.

Secara umum, alur proses penyidikan dapat dilihat di gambar di halaman berikut.

Permasalahan

 Dana anggaran khusus penyidikan tidak ada, sementara biaya penyidikan sangat besar.
Sebagai ilustrasi, penerbitan SPDP memerlukan dana sekitar Rp 600 ribu yang
dibayarkan ke Pengadilan Negeri, belum lagi biaya kunjungan investigasi lapangan,
penelitian sampel di laboratorium, dll.

 Tidak adanya wadah khusus (dalam organisasi) bagi para penyidik yang membuat
proses kerja mereka terfokus dan lebih terarah.

 Dalam pelaksanaan penyidikan suatu kasus (seperti kebakaran hutan/lahan), proses
kerja sangat kompleks dan harus dilakukan secara lintas instansi, misalnya antara PPNS
Bapedalda dan Dishut atau Disbun.

 Banyak kasus lingkungan hidup yang sifat buktinya “sementara” atau “sesaat” dimana
apabila penyidik tidak bergerak cepat, maka bukti akan hilang, seperti kasus
pencemaran air sungai.

 Adanya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dimana-mana dalam rangkaian proses
penyidikan dan peradilan disini. Hal ini mengakibatkan:

o Biaya operasional yang tinggi
o Tidak efektifnya proses operasional
o Biasnya hasil penyidikan dan peradilan (yang salah bisa menjadi benar

dan sebaliknya)
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 Dalam penegakan hukum lingkungan hidup, biasanya yang dihadapi penyidik adalah
perusahaan atau organisasi besar yang mempunyai kekuatan keuangan serta back up
tenaga ahli (pengacara, ahli hukum, dll) yang sangat kuat. Penyidik dan tim pendukung
harus mampu menghadapi mereka dengan kompetensi personel, peralatan dan
pendanaan yang memadai pula.

 Proses peradilan mutlak menuntut kelengkapan administratif yang teliti dan rumit
sehingga tim penyidik harus secara sangat cermat menyiapkan segala bukti sesuai
aturan dalam proses penyidikan sehingga tidak ada bukti yang cacat hukum.

 Adanya resiko bahwa tim penyidik bisa digugat pra peradilan oleh tersangka atau calon
tersangka apabila laporan berkas perkara ternyata tidak benar atau salah dalam
penyiapannya. Gugatan balik bukan merupakan tanggung jawab institusi dimana
penyidik berada, namun tanggung jawab individu PPNS.

 Apabila mekanisme penyidikan ini berjalan, masih ada kendala lain yaitu koordinasi
dan embagian tugas dengan penyidik dari Kabupaten /Kota.

Tim Pelaksana

PPNS mempunyai status yang unik dimana SK penunjukannya langsung ditandatangani
oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Ini membuat PPNS mempunyai kewenangan khusus
yang tidak dimiliki oleh pegawai lain untuk dapat berperan sebagai penyidik seperti
layaknya petugas polisi namun dengan bidang penyidikan yang terbatas pada bidang di
instansi masing-masing.

Instansi yang memiliki PPNS sebenarnya mempunyai otoritas yang tinggi untuk menyeret
para pelanggar hukum sesuai bidangnya. Hal ini akan bisa menaikkan wibawa instansi
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
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Ada 5 orang PPNS dalam lingkup Bapedalda Sumsel. Dua orang adalah PPNS lulusan
Diklat PPNS di Megamendung (pusat) yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik
tingkat UU, serta 2 orang lulusan Diklat PPNS Daerah di Betung (daerah) dengan
kewenangan sebagai penyidik tingkat Perda.

Saat ini keseluruh PPNS yang ada bekerja dalam struktur organisasi Bapedalda dan
ditempatkan di Bidang yang berbeda-beda. Tidak ada koordinasi satu sama lain.

Berdasar informasi terakhir, belum ada PPNS di Bapedalda Kabupaten/Kota.

PPNS yang ada juga belum dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk tugas seperti
misalnya senjata api, kamera, alat perekam, dll.

Usulan & Rekomendasi

 Peluang berhasilnya proses penegakan hukum lingkungan hidup cukup besar apabila
komitmen Bapedalda tinggi terutama dalam:

o Pembenahan organisasi pengawasan/pemantauan dan hubungannya dengan
tim PPNS

o Alokasi dana yang memadai (yang bisa saja kembali apabila proses di
pengadilan dimenangkan)

o Penyediaan peralatan yang cukup bag penyidik untuk menjalankan tugasnya.
 Perlu adanya satu wadah/unit kerja tersendiri bagi para PPNS yang memang bertugas

khusus untuk penegakan hukum lingkungan (baik UU maupun Perda). Wadah tersebut
tidak harus berbentuk Subbid yang permanen, namun dalam bentuk ad-hoc unit yang
bisa bekerja sesuai kebutuhan. Mekanisme kerja dan tanggung jawabnya harus jelas
karena pekerjaan PPNS di Bidang masing-asing bisa terbengkalai.

 Namun apabila diyakini dukungan anggaran dan komitmen tinggi, kegiatan penegakan
hukum dapat mengambil bentuk setara Bidang atau Bagian.

 Untuk organisasi supporting ke kegiatan penegakan hukum, bisa langsung dilakukan
Subbag Hukum atau bisa pula digabungkan kedalam ad-hoc unit diatas (lihat ilustrasi di
halaman berikut).

 Peningkatan kompetensi PPNS bisa dilakukan dengan pelatihan, on the job training,
magang di tempat lain, baik bagi PPNS yang sudah ada maupun pencetakan PPNS baru
yang dipilih sesuai dengan karakteristik pegawai yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan
ini. Perlu diingat bahwa pekerjaan PPNS membutuhkan karakter pegawai yang kuat
fisik dan mental serta berani dan tidak mudah menyerah.

 Namun terlebih dahulu harus dibuat struktur organisasi yang jelas dan siapa pegawai
yang ditunjuk atau akan ditunjuk untuk bidang tugas ini.

 Kasus penyidikan dan pengadilan atas kasus lingkungan hidup telah berhasil dilakukan
di Bapedalda Riau yang langsung dilakukan oleh PPNS di badan tersebut (Laporan
kasus tersebut terlampir). Ini membuktikan bahwa proses ini bisa dilaksanakan
walaupun biayanya mahal dan membutuhkan waktu yang lama.
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