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to achieve Result 2 “Stakeholders enabled to organize and apply fire
management mechanisms in their areas.”

to realise the five-year project purpose, which is “Aid and facilitate
the establishment of a coordinated system of fire management at
province, district, sub district and village level throughout South
Sumatra province in which all involved stakeholders, including the
private sector, work together to reduce the negative impact of fire on
the natural and social environment.”

This report has been prepared with financial assistance from the
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recommendations expressed are those of the author and in no way
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EXECUTIVE SUMMARY

European Union has developed South Sumatra Forest Fire Management
Project (SSFFMP), to help the Government of South Sumatra Province in
overcoming the land and forest fire. This project was started in the beginning of 2003
for over the next five years. The SSFFMP is aimed at establishing a system for the
rational and sustainable management of land and forest resources in South Sumatra
Province through the involvement of all stakeholders concerned. Furthermore, the
project also directed to support and facilitate the establishment of a coordinated
system of fire management among the concerned stakeholders at province, districts,
sub districts and villages level across South Sumatra.

The community is one of the important stakeholders in this project, because
they have the huge potential resources to support forest fire management program.
Thus, education, trainings and public awareness concerning community participation
in fire management are priority and needed.

In developing education program, particularly the training, one of the
obstacles is limited number of trainers in fire management . To cope with this
problem, therefore a strategy is called Autonomous Cadre of Trainers is required to
obtain trainers in the community. Theoretically, the trainers are taken from the local
community will be more communicative with the trainees. Moreover, by having
reliable trainers and adequately supporting facilities conducted by Community
Learning Center (CLC) will encourage learning interaction amongst community
groups so that it will give a guarantee the sustainability of the fire management
learning program when the project is finished.

To support the development of the Autonomous Cadre of Trainers and
Community Learning Center (CLC), an activity of consultation has been done by
identifying potential cadres and potential villages as the first step. The identification
was held at three districts; Banyuasin, Musi Banyuasin and Ogan Komering Ilir (OKI),
by having interview and Focus Group Discussion with stakeholders and field
observation.

The first result of the identification has identified 23 potential cadres as
follows; 9 cadres from Banyuasin, 8 cadres from Musi Banyuasin and 6 cadres from
OKI. It is suggested at least 5 cadres in 2005 in each priority district.. In short term,
these cadres are expected to be able to support training activities in the community,
particularly Refresher Training for the village fire crews who have been trained in
2004. For the long term, the cadres are expected to develop the training and the
learning process on a self-supporting basis in their own area.

Generally, the effort of increasing their capacities such as Training of Trainers
and making provisions of information are still required to attain more reliable trainers.
To maintain the motivation of the cadres, therefore, requires incentive both material
and immaterial.

As it has mentioned above, the first step of consultation is to find potential
cadres and villages. The identification has also shown that there are several villages
that have potentially to be the location for CLC. They are Durian Gadis Village (in
Banyuasin), Ujung Tanjung (in OKI) and Kaliberau and Tanjung Raya (in Musi
Banyuasin). These villages have all sorts of simple supporting facilities that can be
used for learning process. CLC is suggested to facilitate the learning process
especially in which the villages or sub district it is occupied, and in 2005 it can be a
sample that the result can be applied to another area.

At the first phase of encouraging the development of CLC, it requires
incentive program in form of activities which is held and relied on CLC as the learning
process to manage the activities. Not only incentive program, it also needs
assistance in both technical and managerial aspects.
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Recommendations suggested to support the development of Autonomous
Cadre of Trainers and Community Learning Center (CLC) are as follows:
 Increasing the capacity of autonomous cadre of trainers programmatically and

continuously through training and providing relevant information.
 SSFFMP has to encourage the government of the local districts to adopt this

approach and support he program by developing appropriate incentives system
e.g.; legality support or the involvement of Autonomous Cadre of Trainers in any
activities.

 For CLC, any assistance and supports from outside should be conveyed in the
right ways that it will not cause any dependence upon aids given.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk membantu Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dalam mengatasi
kebakaran hutan dan lahan, sejak awal tahun 2003 Uni Eropa telah mengembangkan
South Sumatera Forest Fire Management Project (SSFFMP) yang akan beroperasi
selama 5 tahun. Tujuan khusus dari Proyek SSFFMP adalah untuk membantu dan
memfasilitasi pembentukan sistem pengelolaan kebakaran yang terkoordinasi di tingkat
propinsi, kabupaten, kecamatan serta tingkat desa di propinsi Sumatra Selatan yang
mana seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) termasuk pihak swasta bekerjasama
dalam mengurangi pengaruh negatif kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan
hidup dan sosial ekonomi.

Dalam pelaksanaan proyek ini masyarakat menjadi salah satu stakeholder yang
mempunyai peran penting, karena masyarakat mempunyai sumberdaya yang sangat
potensial guna mendukung kegiatan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. Oleh
karenanya upaya pendidikan dan pelatihan serta penyadaran publik untuk
menumbuhkembangkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan kebakaran menjadi
prioritas.

Dalam pengembangan program pendidikan (khususnya pelatihan) salah satu
kendala yang dihadapi adalah keterbatasan tenaga pelatih bidang pengelolaan
kebakaran. Untuk mengatasi masalah ini, suatu strategi yang perlu dikembangkan adalah
pengembangan tenaga pelatih tingkat masyarakat yang dalam hal ini disebut Kader
Pelatih Mandiri. Secara teoritis, pelatih dari masyarakat lokal akan lebih mudah
berkomunikasi dengan peserta pelatihan sehingga pelatihan akan lebih efektif. Selain itu,
ketersediaan Kader Pelatih Mandiri yang handal dan sarana pendukung yang memadai
yang diwadahi dalam Pusat Pembelajaran Masyarakat (Community Learning Center)
akan mendorong proses interaksi saling belajar antar kelompok masyarakat sehingga
kesinambungan program pendidikan/pembelajaran bilamana proyek SSFFMP selesai
lebih terjamin.

Untuk mendukung Program Pengembangan Kader Pelatih Mandiri dan Pusat
Pembelajaran Masyarakat maka kegiatan konsultasi ini dilakukan dengan langkah awal
berupa identifikasi kader potensial dan desa-desa yang berpotensi menjadi lokasi Pusat
Pembelajaran Masyarakat. Identifikasi ini dilakukan di tiga Kabupaten prioritas yakni Kab.
Banyuasin, Musi Banyuasin dan Kab. Ogan Komering Ilir (OKI). Kegiatan identifikasi ini
dilakukan melalui wawancara dan Focus Group Discussion dengan berbagai stakeholder
dan observasi lapangan.

Hasil identifikasi awal di lapangan menunjukkan bahwa di masyarakat terdapat
kader-kader yang berpotensi menjadi pelatih di bidang pengelolaan kebakaran. Saat ini
telah teridentifikasi 23 kader pelatih yang terdiri dari: 6 orang kader dari Kab. OKI, 9 kader
dari Kab. Banyuasin dan 8 kader dari Kab. Musi Banyuasin. Dari kader yang teridentifikasi
tersebut diharapkan pada tahun 2005 setidaknya akan terdapat 5 orang Kader Pelatih
Mandiri dari masyarakat di setiap kabupaten prioritas. Dalam jangka pendek kader-kader
ini diharapkan bisa mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk tingkat masyarakat
khususnya Pelatihan Penyegaran untuk regu yang sudah dilatih di tahun 2004.
Sedangkan dalam jangka panjang, kader-kader ini diharapkan bisa mengembangkan
pelatihan dan proses pembelajaran secara swadaya di wilayahnya masing-masing.

Secara umum masih diperlukan adanya upaya peningkatan kapasitas mereka
seperti dalam bentuk Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainer) dan penyediaan
berbagai sumber informasi agar mereka menjadi tenaga pelatih yang handal. Untuk
memelihara motivasi para Kader Pelatih Mandiri tersebut juga diperlukan adanya suatu
sistem insentif baik bersifat material maupun inmaterial.
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Hasil identifikasi juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa desa yang
berpotensi untuk dijadikan lokasi Pusat Pembelajaran Masyarakat (Community
Learning Center). Desa-desa tersebut adalah desa Durian Gadis (Kab. Banyuasin),
Desa Ujung Tanjung (Kab. OKI) dan desa Kaliberau serta desa Tanjung Raya (Kab.
Musi Banyuasin). Desa-desa tersebut mempunyai berbagai fasilitas pendukung
pelatihan sederhana yang dalam kondisi minimal bisa digunakan untuk mendukung
proses pembelajaran di lingkungannya. Pusta Pembelajaran Masyarakat ini diharapkan
bisa memfasilitasi proses pembelajaran khususnya untuk wilayah desa dan kecamatan
dimana mereka berada. Pada tahun 2005, diharapkan Pusat Pembelajaran
Masyarakat tersebut bisa dijadikan percontohan dan hasilnya nanti bisa
didesiminasikan ke wilayah lain.

Untuk mendorong proses pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat
pada tahap awal diperlukan adanya insentif program, misalnya dalam bentuk adanya
kegiatan-kegiatan yang dipercayakan pelaksanaannya pada Pusat Pembelajaran
Masyarakat. Insentif program semacam ini diharapkan bisa menjadi proses belajar
bagi Pusat Pembelajaran Masyarakat dalam mengelola statu kegiatan. Pada tahap
awal Pusat Pembelajaran Masyarakat juga masih memerlukan adanya pendampingan
dalam aspek teknis pengelolaan kegiatan dan juga aspek manajerial

Bebererapa rekomendasi yang diusulkan untuk mendukung Program
pengembangan Kader Pelatih Mandiri dan Pusat Pembelajaran Masyarakat ini adalah:

Perlu dikembangkan suatu upaya peningkatan capacitas Kader Pelatih Mandiri
secara terprogram dan berkelanjutan baik antara lain melalui pelatihan dan
penyediaan sumber informasi yang relevan.
Harus ada jaminan bahwa pengembangan Kader Pelatih Mandiri dan Pusat
Pembelajaran Masyarakat ini akan terus dikembangkan setelah proyek SSFFMP
selesai. Oleh karenanya Proyek SSFFMP hendaknya mendorong pemerintah
kabupaten setempat untuk mau mengadopsi pendekatan ini dan mendukung
program ini melalui pengembangan sistem insentif yang sesuai dengan kebutuhan
misalnya dalam bentuk dukungan legalitas ataupun pelibatan Kader Pelatih Mandiri
dalam berbagai aktifitas.
Dalam pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat, dukungan atau bantuan
dari luar hendaknya disampaikan secara mendidik agar tidak menimbulkan
ketergantungan dan malah mematikan kreatifitas dan keswadayaan masyarakat.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu ancaman terhadap

kelestarian lingkungan di Sumatera Selatan. Hampir setiap tahun kebakaran hutan dan

lahan terjadi di propinsi ini. Kebakaran besar biasanya terjadi pada musim kemarau

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

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

Untuk membantu Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dalam mengatasi

kebakaran hutan dan lahan, pada tahun 1995-2001 Uni Eropa telah mengembangkan

Forest Fire Prevention and Control Project (FFPCP). Proyek tersebut kemudian

ditindaklanjuti dengan South Sumatera Forest Fire Management Project (SSFFMP)

yang mulai berjalan bulan Januari 2003 dan akan beroperasi selama 5 tahun.

Tujuan khusus dari Proyek SSFFMP adalah untuk membantu dan memfasilitasi

pembentukan sistem pengelolaan kebakaran yang terkoordinasi di tingkat propinsi,

kabupaten, kecamatan serta tingkat desa di propinsi Sumatra Selatan yang mana

seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) termasuk pihak swasta bekerjasama

dalam mengurangi pengaruh negatif kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan

hidup dan sosial ekonomi.

Dalam pelaksanaan proyek ini masyarakat menjadi salah satu stakeholder yang

mempunyai peran penting, karena masyarakat mempunyai sumberdaya yang sangat

potensial guna mendukung kegiatan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. Oleh

karenanya upaya pendidikan dan pelatihan serta penyadaran publik untuk

menumbuhkembangkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan kebakaran menjadi

prioritas.

Di sisi lain, salah satu kendala dalam pengembangan program pendidikan

(khususnya pelatihan) adalah keterbatasan tenaga pelatih bidang pengelolaan
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kebakaran. Akibatnya program pelatihan pengelolaan kebakaran selama ini lebih

tersentralisasi penyelenggaraannya di Dinas Kehutanan Sumatera Selatan dan proyek

SSFFMP. Untuk mengatasi masalah ini, suatu strategi yang perlu dikembangkan adalah

pengembangan tenaga pelatih tingkat masyarakat yang dalam hal ini disebut Kader

Pelatih Mandiri. Secara teoritis, pelatih dari masyarakat lokal akan lebih mudah

berkomunikasi dengan peserta pelatihan sehingga pelatihan akan lebih efektif. Selain

itu, ketersediaan Kader Pelatih Mandiri yang handal dan sarana pendukung yang

memadai akan lebih menjamin kesinambungan program pelatihan bilamana proyek

SSFFMP selesai.

Hal lain yang perlu dikembangkan untuk mendukung program pelatihan

pengelolaan kebakaran di masa mendatang adalah penyelenggaraan pelatihan yang

terdesentralisasi melalui pembentukan Pusat Pembelajaran Masyarakat (Community

Learning Center) sederhana. Melalui pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat

yang tersebar di beberapa tempat diharapkan dapat menciptakan pelatihan yang lebih

efisien dari sisi pembiayaan. Pusat Pembelajaran Masyarakat yang dilembagakan ini

diharapkan pula mampu berperan sebagai motivator bagi regu-regu desa yang sudah

dilatihnya.

1.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan konsultansi ini dilaksanakan untuk mendukung program

pengembangan Kader Pelatih dan Pusat Pembelajaran Masyarakat. Kegiatan ini

meliputi:

 Identifikasi anggota regu pemadam tingkat desa yang potensial untuk dikembangkan

menjadi Kader Pelatih Mandiri di bidang pengelolaan kebakaran hutan dan lahan

serta melakukan analisis kebutuhan pengembangan kapasitas para kader tersebut.

 Identifikasi desa-desa yang potensial dijadikan lokasi percontohan Pusat

Pembelajaran Masyarakat (1 atau 2 desa di tiap kabupaten) dan analisa kebutuhan

untuk pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat tersebut.
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1.3. Output kegiatan :

1. Teridentifikasinya kader-kader pelatih dari masyarakat desa yang dapat dimobilisasi

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan pengelolaan kebakaran di masa

yang akan datang.

2. Tersedianya sebuah laporan tentang hasil identifikasi desa-desa yang

dinominasikan menjadi lokasi Pusat Pembelajaran Masyarakat beserta analisis

kebutuhan pengembangannya.

1.4. Waktu dan Lokasi

Kegiatan konsultansi ini dilaksanakan selama bulan Agustus-Oktober 2004 atau

setara dengan 46 hari kerja efektif.

Lokasi yang dikunjungi untuk Program Pengembangan Kader Pelatih Mandiri dan

Pusat Pembelajaran Masyarakat adalah beberapa desa yang memenuhi kriteria

sebagai berikut:

 Desa yang berada di kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin (MUBA)

atau Banyuasin.karena ketiga kabupaten tersebut merupakan wilayah kerja prioritas

proyek SSFFMP.

 Desa yang memiliki regu pemadam dan mereka sudah pernah mengikuti Pelatihan

Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa yang diselenggarakan

Proyek SSFFMP bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten

setempat.

 Desa yang berada di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.

 Desa yang dinilai mempunyai motivasi tinggi untuk mengembangkan kegiatan

pengendalian kebakaran.

Dengan mendasarkan pada kriteria di atas, sebenarnya ada banyak desa yang

memenuhi kriteria di atas. Namun mengingat keterbatasan waktu kegiatan konsultansi

dan Program Pengembangan Kader Pelatih ini masih merupakan tahap uji coba dalam

skala terbatas maka lokasi yang akan dikunjungi dicoba dipersempit di wilayah yang
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benar-benar mempunyai potensi tinggi untuk dikembangkan. Secara rinci desa-desa

yang kemudian ditetapkan untuk dikunjungi adalah sebagai berikut:

 Desa Durian Gadis (Kab. Banyuasin)

 Desa Sukapindah (Kab. Banyuasin)

 Desa Plajau (Kab. Banyuasin)

 Desa Ulak Kemang (Kab. OKI)

 Desa Riding (Kab. OKI)

 Desa Lebung Gajah (Kab. OKI)

 Desa Ujung Tanjung (Kab. OKI)

 Desa Tanjung Raya (Kab. MUBA)

 Desa Kali Berau (Kab. MUBA)

 Desa Bayat Ilir (Kab. MUBA)

Gambar 1. Peta sebaran desa-desa yang dikunjungi dalam Program Pengembangan

Kader Pelatih Mandiri dan Pusat Pembelajaran Masyarakat.
South Sumatra Forest Fire Management Project
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1.5. Metode

Kegiatan konsultansi ini dimulai dengan kegiatan pengamatan terhadap proses

Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa yang sedang

diselenggarakan di desa Gunung Agung – Kecamatan Semendo Darat Tengah

(pelatihan no. 25) dan desa Puthak – Kecamatan Gelumbang (pelatihan 26) yang

berada di wilayah Kab. Muara Enim.

Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa

yang sedang diselenggarakan di desa Gunung Agung (pelatihan no. 25)

beb

Ban

men
South Sumatra Forest Fire Management Project
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Kegiatan selanjutnya adalah pengumpulan data melalui wawancara dengan

erapa instansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ilir dan Musi

yuasin. Wawancara dengan Instansi Pemerintah Kabupaten dilakukan untuk

dapatkan informasi sebagai berikut:
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 Masukan tentang lokasi untuk pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat.

 Informasi tentang kegiatan masing-masing instansi yang terkait dengan pengelolaan

kebakaran hutan dan atau lahan.

 Informasi tentang potensi yang dimiliki masing-masing instansi dalam kegiatan

pembinaan masyarakat, yang nantinya diharapkan bisa mendukung upaya

pembinaan untuk Pusat Pembelajaran Masyarakat.

 Informasi tentang wilayah-wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan di

masing-masing kabupaten.

Dengan harapan untuk menggali informasi di atas, instansi Pemerintah

Kabupaten yang dikunjungi khususnya instansi yang sering berhubungan langsung

dengan masyarakat ataupun yang mempunyai peran dalam kegiatan pengelolaan

kebakaran. Data tentang instansi di masing-masing Kabupaten yang dikunjungi adalah

sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Instansi Pemerintah Kabupaten yang menjadi narasumber.

KAB. BANYUASIN KAB. OGAN KOMERING

ILIR

KAB. MUSI BANYUASIN

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan

Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian

Sekretariat Multi

Stakeholder Forum (MSF)

Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Perlindungan

Masyarakat

Sekretariat Multi

Stakeholder Forum (MSF)

Dinas Kesatuan Bangsa

dan Perlindungan

Masyarakat

Pejabat Multi Stakeholder

Forum (MSF)
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Kegiatan wawancara juga dilakukan dengan beberapa instansi pemerintah lokal

seperti Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa atau Penyuluh Lapangan. Kegiatan

wawancara ini dilakukan untuk memperoleh beberapa informasi seperti:

 Masukan tentang lokasi untuk pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat.

 Informasi tentang kegiatan pengelolaan kebakaran hutan dan atau lahan di tingkat

kecamatan dan desa.

 Informasi tentang wilayah-wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan di

masing-masing kecamatan atau desa.

 Komitmen pemerintah desa dalam pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat.

Metode Focus Group Discussion dilakukan melalui diskusi kelompok dengan

beberapa regu pemadam kebakaran yang sudah dilatih oleh proyek SSFFMP pada

tahun 2004. Metode ini dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi sebagai berikut:

 Kegiatan yang telah dikembangkan oleh masing-masing Regu Pemadam tingkat

desa.

 Sejarah Kebakaran di desa, akar penyebab kebakaran dan situasi kerawanan

kebakaran di desa.

 Komitmen untuk pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat.

 Kader-kader lokal yang potensial untuk diseleksi dan diusulkan menjadi Kader

Pelatih Mandiri bidang Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan

 Kebutuhan pengembangan kapasitas untuk Kader Pelatih Mandiri dan regu tingkat

desa.

Metode lain yang juga diterapkan adalah observasi khususnya untuk melihat

sarana yang ada di desa yang bermanfaat untuk mendukung pengembangan Pusat

Pembelajaran Masyarakat.

Data yang berhasil dikumpulkan dari lapangan dengan menggunakan berbagai

metode di atas kemudian dianalisis dan dijadikan bahan untuk penulisan konsep

laporan. Konsep Laporan dan temuan lapangan sebelum disusun menjadi laporan final

terlebih dulu dipresentasikan dalam pertemuan yang dihadiri tenaga teknis dari internal

proyek SSFFMP dan mitra kerja di tingkat propinsi untuk mendapatkan masukan

penyempurnaan.
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it dengan data narasumber dari masing-masing kabupaten yang

i atau diajak berdiskusi dapat dilihat dalam lampiran 1.
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BAB II

IDENTIFIKASI KADER PELATIH MANDIRI

2.1. Gambaran umum tentang tim pelatih kebakaran yang ada saat ini

Data dari Proyek SSFFMP menyebutkan bahwa untuk tahun 2004, Pelatihan

Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa telah dilaksanakan sebanyak

31 (tigapuluh satu) kali. Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan oleh Proyek SSFFMP

bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dalam hal

ini kebanyakan diwakili oleh unsur Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan di tingkat

Propinsi dan Kabupaten, menjadi aktor penting dalam kegiatan pelatihan pengelolaan

kebakaran hutan dan lahan karena sudah sejak lama mereka mempunyai tugas pokok

dan wewenang untuk melakukan perlindungan hutan (termasuk pengelolaan kebakaran

hutan di wilayahnya). Dengan adanya tugas perlindungan hutan tersebut, di lingkungan

Dinas Kehutanan biasanya juga terdapat personil-personil yang sedikit banyak punya

pengalaman dalam kegiatan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan di tingkat

lapangan.

Pelatihan sebanyak 31 kali tersebut difasilitasi oleh 29 orang pelatih dari;

SSFFMP (3 orang), Dinas Kehutanan Propinsi Sumsel (3 orang), Dinas Kehutanan di 3

Kabupaten Prioritas (8 orang), Dinas Kehutanan di 5 Kabupaten Non Prioritas (9 orang),

Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM (5 orang) dan 1 orang dari unsur Masyarakat.

Secara presentase sebaran pelatih bidang kebakaran tersebut dapat dilihat dalam

gambar 4.

Bila dilihat dari sisi jumlah, 29 orang pelatih nampaknya cukup banyak. Namun

dalam memobilisasi tenaga pelatih sering dijumpai adanya beberapa kendala, yakni:

1. Kemampuan teknis para pelatih tidak merata sehingga tenaga pelatih dari SSFFMP

harus selalu terlibat dalam setiap pelatihan untuk mendampingi mereka dan

menjaga agar kualitas pelatihan tetap standard.

2. Dalam beberapa kasus, para pelatih sulit dimobilisasi untuk pelatihan karena mereka

juga mempunyai beberapa kegiatan lain di instansinya masing-masing. Di daerah
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kabupaten prioritas dampingan proyek SSFFMP yakni Kab. OKI, Muba dan

Banyuasin, kegiatan pelatihan untuk masyarakat sebanyak 8 (delapan) kali dalam

satu tahun sedangkan tenaga pelatih dari instansi setempat hanya berkisar 2-4

orang saja.

Gambar 4. Sebaran Jumlah Pelatih Kebakaran menurut Lembaga asal

JUMLAH PELATIH KEBAKARAN

TAHUN 2004

10%
10%

28%32%

17% 3%

SSFFMP

Dishut Prop.
Sumsel
Dishut Kab.
Prioritas
Dishut Kab. Non
Prioritas
LSM

Masyarakat

Dengan melihat kendala tersebut, maka penguatan kapasitas pelatih yang sudah

ada dan rekrutmen kader pelatih baru di daerah kabupaten prioritas menjadi suatu

kebutuhan. Mendesaknya pengembangan kader pelatih baru ini juga didasari

pertimbangan bahwa jumlah kegiatan pelatihan di masa yang akan datang akan

semakin meningkat. Sebagai ilustrasi, untuk tahun 2005 proyek SSFFMP telah

merencanakan (meski masih tentatif) untuk melaksanakan Pelatihan Kebakaran dan

Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa sebanyak 7-8 kali untuk desa-desa yang

belum dilatih di masing-masing kabupaten prioritas. Pada saat yang sama, diharapkan

masing-masing Kabupaten bisa menyelenggarakan sekitar 8 kali Pelatihan Penyegaran

untuk regu-regu yang sudah dilatih oleh proyek SSFFMP di tahun 2004. Dengan

banyaknya pelatihan yang masih harus dilaksanakan oleh Proyek SSFFMP bersama
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pihak kabupaten, tenaga pelatih dari Proyek SSFFMP tidak akan bisa mengelola semua

pelatihan. Oleh karenanya pelatih dari instansi pemerintah setempat dan Kader Pelatih

Mandiri dari masyarakat diharapkan bisa menangani pelatihan tersebut khususnya

untuk pelatihan penyegaran.

2.2. Manfaat keberadaan Kader Pelatih Mandiri

Pengembangan Kader Pelatih Mandiri itu sendiri sebaiknya bisa dilakukan dengan cara

merekrut dari regu-regu masyarakat desa yang sudah dilatih, dengan pertimbangan:

Rekrutmen semacam ini dapat menjadi suatu bentuk insentif penghargaan untuk

memotivasi regu agar bekerja dengan optimal.

Keberadaan pelatih yang berasal dari masyarakat akan mempermudah proses

komunikasi dengan peserta selama pelatihan berlangsung.

Pada saat memfasilitasi pelatihan kebakaran, seorang anggota regu pemadam

tingkat desa yang biasa bergulat dengan kebakaran biasanya akan lebih mampu

menggambarkan situasi-situasi riil yang dihadapi di lapangan sehingga peserta akan

lebih mudah memahami materi yang disajikan.

Proses pelatihan dan pembinaan masyarakat melalui Kader Pelatih Masyarakat

akan dapat diselenggarakan secara informal sehingga tidak memerlukan

pembiayaan mahal.

Keberadaan kader pelatih di desa akan dapat menjadi agen pembangunan (agent of

development) mandiri yang mampu menyebarkan berbagai informasi, pengetahuan

dan ketrampilan di bidang kebakaran hutan dan lahan kepada lingkungannya.

Adanya pelibatan Kader Pelatih Mandiri yang berasal di regu pemadam tingkat desa

diharapkan bisa dijadikan langkah awal untuk menanamkan kesadaran bagi

masyarakat dan pihak lain bahwa kegiatan pengelolaan kebakaran merupakan

tanggung jawab bersama.

Dalam jangka panjang keberadaan Kader Pelatih Mandiri di desa akan dapat

membantu instansi setempat dalam memfasilitasi pelatihan-pelatihan di bidang
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pengelolaan kebakaran, dengan demikian kesinambungan program pelatihan untuk

masyarakat diharapkan bisa terjaga walaupun proyek SSFFMP sudah selesai.

Keberadaan Kader Pelatih Mandiri memang akan dapat membawa berbagai

manfaat positif, namun perlu juga dipahami bahwa untuk menghasilkan Kader Pelatih

Mandiri yang handal diperlukan ketelatenan dan kerja keras melalui pembinaan yang

intensif.

2.3. Ruang lingkup kegiatan Kader Pelatih Mandiri.

Kader Pelatih Mandiri dalam hal ini merupakan seorang warga masyarakat yang

secara sukarela serta atas prakarsanya sendiri maupun atas dukungan pihak lain mau

berpartisipasi sebagai pelatih di bidang kebakaran hutan dan lahan. Kader pelatih ini ini

dalam jangka pendek mempunyai tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan antara

lain:

 Membantu memfasilitasi Pelatihan Penyegaran Kebakaran dan Penyelamatan

Tingkat Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Proyek SSFFMP dan

Pemerintah Kabupaten setempat.

 Membantu memfasilitasi Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat

Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Proyek SSFFMP dan Pemerintah

Kabupaten setempat.

 Membantu pelatihan dan penyuluhan di bidang pengelolaan kebakaran hutan dan

lahan kepada masyarakat di desanya masing-masing.

Dalam jangka panjang (paska proyek SSFFMP), kader pelatih ini diharapkan

untuk mampu mendukung kegiatan sebagai berikut:

 Membantu pelatih dari Pemerintah Kabupaten setempat dalam memfasilitasi

Pelatihan di bidang Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan untuk tingkat

masyarakat desa.

 Memfasilitasi pelatihan dan penyuluhan pengelolaan kebakaran bagi masyarakat di

desanya atau desa lain yang membutuhkan.
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 Menjadi media (channel) untuk penyebaran informasi yang berkaitan dengan

pengelolaan kebakaran bagi masyarakat di desanya atau pihak lain yang relevan.

Dengan gambaran tugas seperti di atas maka seorang Kader Pelatih Mandiri ini

harus mempunyai hubungan baik dan erat dengan tim pelatih dari Pemerintah

Kabupaten setempat dan atau instansi pengelola kebakaran di tingkat kabupaten, agar

koordinasi kerja bisa berjalan lancar.

2.4. Kriteria Kader Pelatih Mandiri

Dalam rencana rekrutmen Kader Pelatih Mandiri ini, kriteria yang digunakan

antara lain meliputi;

1. Pernah ikut Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa.

Kriteria ini diperlukan karena seorang pelatih harus sudah memiliki bekal

pengetahuan dasar tentang materi yang akan mereka ajarkan. Dari pelatihan yang

pernah mereka ikuti tersebut, para calon pelatih setidaknya juga mempunyai

gambaran tentang tata cara melatih atau memfasilitasi Pelatihan Kebakaran dan

Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa. Pengalaman-pengalaman tersebut akan

menjadi bahan referensi yang sangat berguna ketika mereka memfasilitasi suatu

pelatihan nantinya.

2. Mampu untuk membaca dan menulis.

Kemampuan menulis merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi Kader

Pelatih Mandiri karena seorang pelatih akan lebih efektif dalam memfasilitasi

pelatihan apabila dia menggunakan teknik visualisasi dalam bentuk tulisan atau

gambar. Sedangkan kemampuan membaca diperlukan karena seorang pelatih

dituntut untuk mampu mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilannya

melalui suatu proses pembelajaran secara kontinyu. Salah satu sumber

pembelajaran yang banyak tersedia adalah dengan membaca berbagai sumber

informasi termasuk surat kabar dan buku-buku yang relevan. Mengingat kemauan
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belajar merupakan salah satu factor pendukung keberhasilan melatih, maka

kemauan belajar juga perlu dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam

pemilihan seorang Kader Pelatih Mandiri.

Terkait dengan kemampuan baca tulis ini, seorang Kader Pelatih Mandiri

hendaknya dituntut mempunyai kemampuan dasar berbahasa Indonesia karena

selama ini referensi atau bahan pustaka bidang pengelolaan kebakaran hutan dan

lahan banyak tersedia dalam bahasa Indonesia. Kemampuan berbicara dalam

bahasa Indonesia juga diperlukan untuk memudahkan komunikasi dalam kegiatan

pelatihan di desa-desa transmigran yang warganya berasal dari daerah lain seperti

Jawa.

Tingkat pendidikan formal dalam hal ini tidak menjadi kriteria baku dalam

memilih seorang Kader Pelatih Mandiri. Memang lebih disukai bila seorang Kader

Pelatih Mandiri adalah orang yang mempunyai pendidikan formal menengah ke atas,

namun kondisi di lapangan seringkali menunjukkan bahwa ketrampilan

berkomunikasi atau memfasilitasi tidak selalu mempunyai korelasi signifikan dengan

tingginya tingkat pendidikan formal seorang pelatih.

3. Mempunyai motivasi untuk menjadi Kader Pelatih Mandiri

Suatu kondisi yang sangat ideal adalah Kader Pelatih Mandiri ini terdiri dari orang-

orang yang secara sukarela dan tanpa pamrih mau membantu kegiatan

pengembangan sumberdaya manusia di bidang pengelolaan kebakaran hutan dan

lahan. Seorang Kader Pelatih Mandiri, hendaknya seseorang yang mempunyai

motivasi tinggi untuk membantu pihak lain dalam mengembangkan kegiatan

pengelolaan kebakaran hutan dan lahan dengan cara berbagi pengetahuan,

ketrampilan dan pengalaman.

4. Komitmen waktu dan tenaga.

Seorang Kader Pelatih Mandiri diharapkan bisa berperan aktif membantu kegiatan

pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia lainnya di bidang pengelolaan

kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh pihak proyek SSFFMP atau
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pemerintah kabupaten setempat. Oleh karenanya seorang Kader Pelatih Mandiri

harus mempunyai kesediaan waktu dan tenaga untuk membantu kegiatan pelatihan

dimaksud.

Sebagai ilustrasi, apabila diasumsikan di setiap kabupaten prioritas terdapat

Kader Pelatih Mandiri 5-8 orang yang dibagi menjadi 2 tim dan terdapat 8 kali

Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa (yang durasi

waktunya @ 2 hari) serta 8 kali Pelatihan Penyegaran (durasi waktu @ 1 hari) maka

perhitungan waktu yang dibutuhkan dari para Kader Pelatih Mandiri adalah sebagai

berikut:

Pelatihan Kebakaran : (2 hari efektif + 2 hari perjalanan) x 8 pelatihan/ 2 tim

: 16 hari /tim

Pelatihan Penyegaran : (1 hr efektif + 1 hr perjalanan) x 8 pelatihan/2 tim

: 8 hari/tim

Dengan asumsi di atas, maka setiap Kader Pelatih Mandiri yang ikut melatih

dalam 4 kali Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan dan 4 kali Pelatihan

Penyegaran perlu mengalokasikan waktu sekitar 24 hari kerja. Tentu saja kalkulasi

alokasi waktu yang perla disediakan Kader Pelatih Mandiri tersebut masih kasar dan

bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

5. Percaya diri

Rasa percaya diri merupakan salah satu kriteria penting untuk menjadi Kader Pelatih

Mandiri karena seorang pelatih dituntut untuk mampu menciptakan suasana yang

kondusif dan mampu meyakinkan orang lain. Apabila seorang pelatih mudah gugup

atau terkesan tidak menguasai materi, biasanya peserta pelatihan akan menjadi

kurang yakin terhadap kebenaran atau manfaat materi yang diajarkan. Untuk

mengukur rasa percaya diri ini salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan

melihat seberapa sering orang tersebut sering tampil berbicara di depan publik.

Biasanya orang yang sudah sering berbicara di depan publik, akan lebih percaya diri

dan tidak mudah gugup.
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6. Mau bekerjasama dengan orang lain

Kerjasama merupakan statu hal yang sangat diperlukan dalam fasilitasi pelatihan

karena sistem pelatihan bidang pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang

dikembangkan saat ini menggunakan sistem fasilitasi oleh tim. Dalam sistem ini

suatu topik materi pelatihan disampaikan oleh beberapa pelatih secara bergantian.

Agar materi pelatihan yang disampaikan bisa lengkap, teratur (runtut) dan jelas,

maka perlu ada kerjasama dan pembagian tugas yang jelas di antara tim pelatih itu

sendiri.

Terkait dengan kerjasama ini, orang yang biasa terlibat aktif dalam organisasi

kemasyarakatan mempunyai nilai tambah untuk jadi seorang Kader Pelatih Mandiri

karena mereka cenderung akan lebih mudah bekerjasama dengan pihak lain.

7. Badan sehat

Seorang Kader Pelatih Mandiri dituntut untuk mempunyai kondisi fisik yang sehat

karena untuk kegiatan Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan serta Pelatihan

Penyegaran banyak menggunakan metode praktek di lapangan. Terkait dengan

kriteria sehat ini, umur tidak dijadikan kriteria baku karena dalam banyak kasus di

pedesaan orang yang sudah relatif tuapun banyak yang masih mempunyai stamina

kuat.

2.5. Kader Pelatih Mandiri yang diusulkan

Dengan menggunakan kriteria di atas, identifikasi Kader Pelatih Mandiri dilakukan

dengan wawancara dan Focus Group Discussion dengan Kepala Desa setempat

ataupun regu pemadam tingkat desa. Dari identifikasi yang dilakukan, nama-nama

Kader Pelatih Mandiri yang diusulkan adalah sebagai berikut:
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Tabel 2. Usulan nama calon Kader Pelatih Mandiri

NAMA
LENGKAP

NAMA DESA TANGGAL
LAHIR

STATUS
PERKAWINAN
DAN JUMLAH

ANAK

PEKERJAAN DAN
PENDIDIKAN

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)
1. Ardan

Karim
Ujung Tanjung 15 Sep 1954 Kawin (4) Tani (SLTP)

2. Riyansa
Doi

Kawin (4) 12 Aug 1969 Kawin (4) Kades (SLTA)

3. Heru
Slamet

Riding 14 Sep 1969 Kawin (2) Penyuluh (SLTA)

4. M. Sani
Daud

Riding Kawin (2) Kawin (3) Penyuluh (SLTA)

5. Imron Riding 01 Mar 1964 Kawin (2) Tani (SLTA)
6. Nahrawi Riding 15 April 1968 Kawin (3) Tani (SLTA)

Kabupaten Banyuasin
1. Munir Durian Gadis 12 Des 1955 Kawin (8) Swasta (-)
2. Abdus

Sama
Durian Gadis 10 Aug 1929 Kawin (10) Sekdes (SLTP)

3. Daud Durian Gadis 08 Sep 1944 Kawin (8) Tani (SR)
4. Dawah

Mashur
Suka Pindah 20 Jun 1969 Kawin (3) Kades (SLTA)

5. Wandy Suka Pindah 15 Des 1981 Belum Kawin - (SLTA)
6. Ikbal Suka Pindah 14 Sep 1982 Belum Kawin - (SLTA)
7. Ali

Himawan
Plajau 21 Aug 1971 Kawin (2) Tani (SLTP)

8. Hairul
Saleh

Plajau 02 Sep 1980 Kawin (1) Buruh (SLTA)

9. Habib
Husni

Plajau 28 Aug 1951 Kawin (5) Sekdes (SD)

Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA)
1. Jauhari Tanjung Raya 11 Nov 1973 Kawin (2) Swasta (SLTP)
2. Harmadi Tanjung Raya 22 Jul 1977 Kawin (0) Tani (SD)
3. M.Daud

Bahudin
Kaliberau 12 Des 1949 Kawin (5) Swasta (SLTP)

4. Darmaji Kaliberau 22 Nop 1976 Kawin (2) Tani (MA)
5. Sukram

M. Thoyib
Kaliberau 17 Aug 1967 Kawin (4) Swasta (SLTA)

6. Umar
Yaubin

Bayat Ilir 10 Des 1933 Kawin (7) Tani (SD)

7. Dartok Bayat Ilir 1 Aug 1972 Kawin (1) Tani (SLTP)
8. Slegar Bayat Ilir 3 Apr 1974 Kawin (0) Swasta (MA)
Sumber: diolah dari data peserta pelatihan Proyek SSFFMP
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Kader Pelatih Mandiri yang diusulkan berjumlah 23 orang terdiri dari: 6 orang di

Kab.OKI, 9 orang di Kab. Banyuasin dan 8 orang di Kab. Musi Banyuasin. Dari jumlah

23 orang yang diusulkan tersebut. dengan mempertimbangkan kesibukan kerja harian

para kader dan kendala lainnya, pada tahun 2005 diharapkan akan terdapat minimal 5

orang Kader Pelatih Mandiri di setiap kabupaten prioritas. Kader inilah yang nantinya

siap membantu Proyek SSFFMP dan Pemerintah Kabupaten setempat dalam

menyelenggarakan kegiatan pelatihan di wilayahnya.

Pada tahap identifikasi yang dilakukan sekarang ini, Kader Pelatih Mandiri dipilih

dari beberapa desa akan menjadi lokasi pengembangan Pusat Pembelajaran

Masyarakat atau desa yang berdekatan agar para Kader Pelatih nantinya juga bisa

berperan aktif mendorong proses pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat

tersebut. Untuk masa yang akan datang, rekrutmen Kader Pelatih Mandiri diharapkan

bisa dilakukan di banyak desa lain karena semakin banyak kader pelatih yang tersedia

akan semakin bermanfaat untuk mendukung penyebarluasan informasi, pengetahuan

dan ketrampilan di bidang pengelolaan kebakaran hutan dan lahan.

2.6. Pengembangan Kapasitas dan Insentif untuk Kader Pelatih Mandiri

Kader Pelatih Mandiri saat ini merupakan calon pelatih yang baru mendapatkan

pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa. Agar mereka

mampu menjadi pelatih yang handal dan siap dimobilisasi untuk membantu pelatihan

pada tahun 2005, diperlukan beberapa upaya pengembangan kapasitas serta

penyediaan sarana pendukung yang meliputi:

1. Pelatihan Pembekalan untuk Pelatih (Training of Trainer/TOT)

Pelatihan TOT untuk Para Kader Pelatih Mandiri ini dimaksudkan untuk menyiapkan

para Kader sehingga mereka nantinya benar-benar siap untuk membantu proses

fasilitasi pelatihan. Kegiatan pelatihan TOT ini diharapkan mampu menyiapkan minimal
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5 orang Kader Pelatih Mandiri yang mampu menjadi “Pelatih Pendukung”. Pelatih

Pendukung di sini dimaksudkan sebagai pelatih yang menguasai materi pelatihan

secara parsial atau hanya bagian-bagian tertentu saja sehingga dia belum bisa melatih

secara utuh. (Catatan: selain pelatih pendukung, dalam hal ini terdapat pula “Pelatih

Inti” yakni pelatih yang sudah mampu menguasai seluruh materi pelatihan sehingga dia

mampu untuk memfasilitasi pelatihan sesuai dengan standard yang sudah ditetapkan).

Dari pelatihan TOT ini memang tidak bisa diharapkan bahwa para Kader Pelatih

Mandiri langsung bisa menjadi “Pelatih Inti” karena ketrampilan melatih tidak akan bisa

diperoleh hanya dengan mengikuti pelatihan. Pelatih yang ahli akan bisa dicapai melalui

suatu proses “mempraktekkan” ibarat seorang pilot yang jam terbangnya tinggi maka

dia akan menjadi semakin ahli.

Untuk antisipasi pelibatan Kader Pelatih Mandiri dalam Pelatihan Penyegaran

atau Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan di tahun 2005, Pelatihan TOT ini

disarankan bisa dilakukan di 1 kali di masing-masing kabupaten prioritas. Pelatihan ini

sebaiknya dilaksanakan setelah ada kepastian informasi tentang desa-desa yang akan

mendapat Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan atau Pelatihan Penyegaran untuk

tahun 2005 beserta waktu pelaksanaannya.

Peserta pelatihan TOT ini adalah Kader Pelatih Mandiri yang berasal dari

Kabupaten masing-masing ditambah dengan beberapa orang calon Pelatih dari Dinas

Kehutanan Kabupaten yang juga akan dilibatkan dalam acara pelatihan di desa.

Dengan demikian di antara para peserta nanti langsung bisa membentuk Tim Pelatih

dan menyusun rencana kerja untuk masing-masing Tim Pelatih.

Materi Pelatihan TOT ini antara lain berupa:

 Materi Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa

(bersifat penyegaran) dengan menggunakan bahan pelatihan yang sudah disusun

oleh M. Nicolas, H. Pansah dan T. Marsoni dari SSFFMP.

Materi ini perlu diajarkan kembali dengan metode ceramah atau presentasi agar

para calon pelatih dapat mengingat kembali dan benar-benar menguasai materi

pokok yang perlu diajarkan dalam Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat

Masyarakat Desa. Materi ini sebaiknya dijadikan materi dasar TOT karena materi ini
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sangat penting dan substansial bagi setiap Kader Pelatih Mandiri yang akan

dilibatkan dalam Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa,

Pelatihan Penyegaran ataupun pelatihan kebakaran lainnya.

 Kurikulum dan Materi Pelatihan Pelatihan Penyegaran untuk regu yang sudah

dilatih.

Materi ini disampaikan sebagai bekal bagi para calon Kader Pelatih Mandiri yang

nanti diharapkan banyak membantu melatih dalam Pelatihan Penyegaran untuk regu

yang sudah dilatih. Secara umum materi Pelatihan Penyegaran tidak berbeda jauh

dengan materi Materi Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Masyarakat

Desa, hanya saja waktunya bisa dimampatkan menjadi 1 (satu) hari dan metode

yang digunakan akan lebih banyak praktek di lapangan. Dalam pelatihan

penyegaran ini sebaiknya juga disediakan sessi agar regu bisa berdiskusi untuk

menyusun program kerja serta mengembangkan jaringan kerjasama antar desa

khususnya dalam satu wilayah kecamatan.

 Teknik Fasilitasi untuk pelatihan tingkat masyarakat desa.

Materi ini dimaksudkan untuk memperkaya pengetahuan peserta tentang teknik-

teknik dan kiat-kiat dalam memfasilitasi suatu pelatihan. Sesuai dengan teknik yang

selama ini digunakan dalam Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat

Masyarakat Desa, teknik yang akan dibahas khususnya ceramah, demonstrasi dan

praktek.

 Koordinasi jadwal dan pembagian tim pelatih

Pembagian Tim Pelatih hendaknya harus memperhatikan komposisi kemampuan

dan ketrampilan dalam melatih. Berdasar pengamatan, terdapat beberapa personil

dari Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten yang terlibat dalam pelatihan 2004

saat ini sudah mempunyai kualifikasi sebagai Pelatih Inti. Oleh karenanya Untuk

setiap Tim Pelatih tingkat Kabupaten sebaiknya terdiri dari kombinasi unsur Pelatih

Inti dari instansi pemerintah dan unsur pelatih dari Kader Pelatih Mandiri sebagai

“Pelatih Pendukung”. Pelatih Inti nanti diharapkan bisa mendampingi dan mem-back

up para pelatih pendukung dalam kegiatan fasilitasi pelatihan.
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2. Magang (on the job training)

Seorang Kader Pelatih Mandiri dengan pengalaman melatih yang masih terbatas,

pada awalnya kader pelatih sering merasa grogi dan kurang sempurna dalam mengajar.

Oleh karena itu mereka perlu mendapatkan pendampingan yang intensif dari pelatih

yang berpengalaman. Selain pelatihan TOT, akan lebih baik bagi para Kader untuk

diberi kesempatan melakukan magang melatih (on the job training). Dalam kegiatan

magang ini sebaiknbya sebelum pelatihan (misal malam hari sebelum pelatihan)

dilakukan pertemuan tim pelatih untuk melakukan pembagian tugas berkaitan dengan

materi yang akan disampaikan oleh masing-masing pelatih. Melalui pembagian tugas

ini, materi yang nanti disampaikan oleh masing-masing pelatih akan bisa saling

melengkapi dan teratur (runtut) alurnya sehingga mudah dipahami oleh peserta. Pada

awal mula melatih sebaiknya seorang Kader Pelatih Mandiri tidak diberi porsi mengajar

materi yang terlalu banyak atau materi yang tidak benar-benar mereka kuasai. Materi

yang diajarkan oleh seorang Kader Pelatih Mandiri hendaknya materi yang sudah

mereka kuasai terlebih dahulu dan kemudian sedikit demi sedikit mereka bisa ditambah

beban untuk mengajar materi yang lain.

Setelah selesai suatu pelatihan, Tim Pelatih sebaiknya juga melakukan suatu

evaluasi internal untuk saling memberikan umpan balik (feedback) atas proses pelatihan

yang telah berjalan termasuk umpan balik atas penampilan dari masing-masing anggota

Tim Pelatih. Melalui evaluasi ini masing-masing anggota Tim Pelatih dapat melakukan

suatu proses belajar bersama yang mengarah pada suatu peningkatan berkelanjutan

(continous improvement).

3. Penyediaan Informasi di bidang Kebakaran Hutan dan Lahan.

Seorang Kader Pelatih Mandiri perlu senantiasa mengembangkan pengetahuannya di

bidang kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai sumber informasi seperti leaflet,

buku, suratkabar, informasi radio, televisi dan lain-lain, agar dia bisa menyampaikan

informasi-informasi yang aktual dan akurat sewaktu dia melatih. Terkait dengan
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penyebarluasan informasi pengetahuan ini, akan lebih baik kiranya bila pihak proyek

SSFFMP beserta mitra kerja di kabupaten atau propinsi dapat menerbitkan publikasi

secara rutin dalam bentuk bulletin yang dikirim secara rutin untuk Kader Pelatih Mandiri

atau regu-regu di desa. Materi yang dimuat dalam bulletin ini dapat berupa informasi

tentang kebakaran hutan dan lahan, teknologi tepat guna dalam pengendalian

kebakaran, informasi prakiraan cuaca atau musim dan lain-lain, yang disesuaikan

dengan kebutuhan informasi dan tingkat pemahaman masyarakat.

Penyediaan informasi dalam bentuk bulletin atau bacaan lain yang dikirim secara

rutin ke Kader Pelatih Mandiri ini sebenarnya juga merupakan salah satu upaya untuk

memelihara hubungan (maintenance) dengan Kader Pelatih yang ada. Adanya

perhatian semacam ini diharapkan akan membuat ikatan emosional dengan Kader

Pelatih senantiasa tetap terjaga dan mereka selalu siap membantu bilamana diperlukan.

4. Penyediaan Insentif

Kader Pelatih Mandiri di masa mendatang diharapkan bisa menjadi kader yang

secara sukarela mengabdikan diri di bidang pelatihan pengelolaan kebakaran hutan dan

lahan. Meskipun didasari suatu motif kesukarelaan (voluntary) dan pengabdian, untuk

para Kader Pelatih Mandiri ini perlu juga diberi suatu insentif untuk meningkatkan

motivasi mereka. Insentif dalam hal ini bisa berupa immaterial seperti adanya legalitas

dalam bentuk SK Bupati atau SK Camat tentang pengakuan atas status mereka

sebagai Kader Pelatih Mandiri. Bentuk lain dari insentif immaterial ini adalah pelibatan

Kader Pelatih Mandiri dalam aktifitas-aktifitas yang relevan misalnya temu penyuluh,

upacara Hari Bakti Kehutanan, kunjungan studi banding dan lain-lain. Pelibatan kader

dalam berbagai kegiatan tersebut akan menimbulkan perasaan dihargai bagi para kader

dimaksud. Untuk memotivasi para Kader tersebut, bisa juga dilaksanakan adanya

Pemilihan Kader Pelatih Teladan setiap tahun yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah..

Bentuk insentif material yang perlu disediakan adalah honor atau uang saku

sebagai kompensasi (time compensation) dan uang transport bila mereka diundang

untuk membantu melatih di suatu tempat. Besarnya kompensasi ini bisa disesuaikan
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dengan standard biaya yang berlaku di suatu intansi daerah atau mendasarkan tingkat

kepantasan yang berlaku.

Pemberian kompensasi uang hendaknya dilakukan secara hati-hati agar jangan

sampai menimbulkan suatu ketergantungan. Kader Pelatih hendaknya juga selalu

didorong untuk mampu mengembangkan suatu bentuk pelatihan swadaya di

lingkungannya yang dikelola secara sederhana, tidak banyak memakan biaya dan

sumber pendanaannya tidak harus tergantung pada dana dari pemerintah.

5. Media Mengajar

Kader Pelatih Mandiri diharapkan mampu mengajar secara efektif dan efisien.

Secara teoritis, efektifitas proses pembelajaran itu sendiri antara lain dipengaruhi oleh

teknik visualisasi yang digunakan selama pelatihan baik berupa gambar ataupun

tulisan. Untuk membantu visualisasi dalam proses belajar mengajar ini, akan lebih baik

kiranya bila Kader Pelatih dibekali dengan poster seri tentang kebakaran hutan dan

lahan. Poster seri ini merupakan beberapa lembar poster (bisa digolongkan menurut

topiknya) yang dibuat dalam bentuk kalender gantung ataupun kalender meja namun

ukuran besar (misal ukuran poster 65 cm x 45 cm). Media Poster ini dipilih antara lain

dengan pertimbangan; bisa digunakan untuk melatih dimanapun (tidak tergantung

listrik), mudah dibawa (portable), bisa digunakan untuk masyarakat yang buta huruf,

mudah perawatan dan relatih murah.

2.7. Keterkaitan Program Kader Pelatih Mandiri dan Kesinambungan Program

Pelatihan untuk Masyarakat Desa

Dengan melihat peran para pelatih dalam kegiatan pelatihan pengelolaan kebakaran

untuk tingkat masyarakat desa yang dikembangkan oleh proyek SSFFMP bekerjasama

dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten pada tahun

2004, penulis membedakan adanya tiga komponen pelatih yakni: Supervisor Pelatihan,



Development of an autonomous cadre of trainers in fire management
at community level in South Sumatra

South Sumatra Forest Fire Management Project

24

Pelatih Inti dan Pelatih Pendukung. Pembagian komponen ini merupakan pembagian

yang bersifat umum (general) dengan melihat tugas pokok dan kemampuan masing-

masing pelatih yang terlibat. Tugas Pokok dan fungsi dari masing-masing komponen

pelatih tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Tugas Pokok Komponen Pelatih

NO. POSISI TUGAS POKOK DALAM TEKNIS PELATIHAN

1. Supervisor

Pelatihan

 Melakukan pengendalian (control) untuk

memastikan bahwa pelatihan yang dilaksanakan

sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.

 Melakukan pengembangan pelatihan (training

development) termasuk diantaranya training

design sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

2. Pelatih Inti1  Melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai dengan

standard yang telah ditentukan.

 Memberikan umpan balik (feedback) untuk

penyempurnaan pelatihan. (apabila diperlukan).

3. Pelatih

Pendukung2

 Memfasilitasi pelatihan dibawah koordinasi dan

pendampingan Pelatih Inti.

Apabila pembagian komponen pelatih tersebut diterapkan untuk kondisi tahun

2004, maka dapat dibuat suatu gambaran sebagai berikut:

 Fungsi Supervisi Pelatihan dilaksanakan oleh Fire Management Expert Proyek

SSFFMP dengan didukung pelatih dari Dinas Kehutanan Propinsi.

 Pelatih Inti terdapat sekitar 6-7 orang dari unsur Proyek SSFFMP, Dishut

Propinsi dan Dishut Kabupaten.

 Pelatih Pendukung terdapat sekitar 20 orang yang berasal dari unsur Dishut

Kabupaten, LSM dan masyarakat.

1 Pelatih Inti merupakan Pelatih yang benar-benar mampu mengajarkan seluruh materi pelatihan sesuai standard
yang ditetapkan.
2 Pelatih Pendukung merupakan pelatih yang penguasaan materinya belum mendalam atau masih bersifat parsial,
sehingga dia masih memerlukan pendampingan dari Pelatih Inti agar proses yang difasilitasi berjalan efektif.
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Berkaitan dengan Program Pengembangan Kader Pelatih Mandiri, kader pelatih

dari masyarakat diharapkan awal mulanya akan mampu untuk menjadi Pelatih

Pendukung dan nantinya bisa ditingkatkan menjadi Pelatih Inti. Gambaran mengenai

usulan road map untuk pengembangan Kader Pelatih Mandiri dalam rangka menunjang

kesinambungan program pelatihan adalah sebagai berikut:

Tahun 2005:

Kegiatan supervisi pelatihan dan pengembangan pelatihan dilakukan oleh FME

SSFFMP bersama Kasi Gulkarhut Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan.

Tesedia minimal 2 orang Pelatih Inti di setiap Dinas Kehutanan Kabupaten prioritas.

Tersedia minimal 5 orang Pelatih Pendukung yang berasal dari Kader Pelatih

Mandiri di setiap Kabupaten Prioritas

Tahun 2006-2007:

Kegiatan supervisi pelatihan dan pengembangan pelatihan dilakukan oleh FME

SSFFMP bersama Kasi Gulkarhut Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan.

Tesedia minimal 3 orang Pelatih Inti di setiap Dinas Kehutanan Kabupaten prioritas.

Tesedia minimal 3 orang Pelatih Inti dari Kader Pelatih Mandiri di setiap Kabupaten

prioritas.

Tersedia minimal 2 orang Pelatih Pendukung yang berasal dari Kader Pelatih

Mandiri di setiap kecamatan rawan kebakaran di Kabupaten Prioritas

Untuk mencapai target yang ada didalam usulan road map tersebut, kegiatan

penguatan kapasitas seperti pelatihan TOT, magang, penyediaan sumber informasi dan

lain-lain, menjadi salah satu hal yang mutlak diperlukan.
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BAB III

PENGEMBANGAN PUSAT PEMBELAJARAN MASYARAKAT (PPM)

3.1. Gambaran tentang konsep Pusat Pembelajaran Masyarakat

Pada tahun 2004, kegiatan Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat

Masyarakat dilaksanakan sebanyak 31 kali dan rata-rata dalam 1 kali pelatihan diikuti

oleh 3 desa. Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan di salah satu desa asal peserta,

dengan demikian Tim Pelatih dari Proyek SSFFMP , Dinas Kehutanan Propinsi dan

Kabupaten yang aktif berkeliling untuk mendatangi desa peserta pelatihan. Cara

penyelenggaraan yang diselenggarakan di desa ini cukup positif karena biaya pelatihan

menjadi lebih efisien . Manfaat lain adalah kegiatan pelatihan yang dilakukan di desa

akan lebih mendekatkan dengan situasi yang ada di lapangan sehingga pelatihan

menjadi lebih efektif.

Materi untuk pendidikan dan pelatihan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan

itu sendiri sebenarnya cukup luas dan tidak mungkin semuanya dilatihkan melalui

Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan yang waktu pelatihannya hanya 2 hari. Oleh

karena itu untuk menunjang kegiatan pendidikan dan latihan bidang pengelolaan

kebakaran tingkat masyarakat di masa yang akan datang perlu dipikirkan adanya model

Pusat Pembelajaran Masyarakat (Community Learning Center).
Pusat Pembelajaran Masyarakat merupakan sebuah lembaga sederhana yang
dikelola oleh masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan
kebakaran hutan atau bidang lainnya yang relevan dengan berpegang pada
prinsip dari-oleh-untuk masyarakat.

Pengertian prinsip “dari-oleh-untuk masyarakat” adalah:
Dari; peserta dan sumberdaya pelatihan adalah berasal dari masyarakat.
Oleh: dilaksanakan dan difasilitasi oleh masyarakat.
South Sumatra Forest Fire Management Project
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Untuk: manfaat pelatihan ini nanti dirasakan oleh masyarakat.



Development of an autonomous cadre of trainers in fire management
at community level in South Sumatra

South Sumatra Forest Fire Management Project

27

Konsep ideal Pusat Pembelajaran Masyarakat yang mendasarkan pada asas

keswadayaan (self help) dan kemandirian masyarakat tentu saja tidak bisa langsung

tumbuh tetapi memerlukan waktu dan proses pendampingan yang intensif.

Pada tahun 2005, diharapkan bisa dikembangkan 1 (satu) buah Pusat

Pembelajaran Masyarakat di masing-masing kabupaten prioritas yang didampingi

secara intensif sehingga bisa dijadikan sebagai sebuah percontohan. Apabila program

percontohan tersebut dapat berhasil, diharapkan Pusat Pembelajaran Masyarakat ini

bisa dikembangkan di daerah-daerah lain khususnya di daerah yang rawan kebakaran.

Ruang lingkup kegiatan Pusat Pembelajaran Masyarakat dalam jangka pendek

(1-2 tahun) meliputi:

• Membantu penyelenggaraan kegiatan pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan

Tingkat Desa atau Pelatihan Penyegaran yang dilaksanakan oleh Proyek SSFFMP

bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten.

• Menjadi tempat untuk mengembangkan pelatihan kebakaran secara swadaya untuk

masyarakat di desanya.

• Menjadi percontohan dalam bidang pengelolaan kebakaran hutan dan lahan bagi

desa-desa lain.

Sedangkan ruang lingkup kegiatan Pusat Pembelajaran Masyarakat untuk jangka

yang lebih panjang (3 tahun ke atas) adalah:

• Menjadi tempat kegiatan belajar bersama di bidang pengelolaan kebakaran hutan

dan lahan bagi internal masyarakat desa itu sendiri, desa lain ataupun pihak-pihak

lain yang membutuhkan.

• Mengembangkan kegiatan belajar bersama untuk berbagai bidang kehidupan

termasuk dalam pengembangan social ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

3.2. Manfaat Pusat Pembelajaran Masyarakat

Keberadaan Program Pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat ini

diharapkan akan dapat memberikan sisi positif sebagai berikut:
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Adanya Pusat Pembelajaran Masyarakat yang tersebar di beberapa wilayah

diharapkan akan mampu mengurangi berbagai komponen biaya pelatihan

khususnya biaya transportasi sehingga kegiatan pelatihan bisa lebih efisien.

Adanya pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat diharapkan dapat

menumbuhkan motivasi bagi masyarakat karena mereka merasa dihargai oleh

adanya pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat di wilayahnya.

Berbagai kegiatan yang dikembangkan di Pusat Pembelajaran Masyarakat yang

didampingi secara intensif, akan dapat dijadikan percontohan bagi regu-regu di desa

sebagai contoh bagaimana cara menyusun program kerja kelompok, bagaimana

membuat pergudangan yang efisien dan harga terjangkau dlan lain-lain.

Keberadaan Pusat Pembelajaran Masyarakat diharapkan bisa menjadi channel

untuk penyebarluasan informasi dan pengetahuan sekaligus sebagai wadah

koordinasi bagi antar desa di bidang pengelolaan kebakaran.

Keberadaan Pusat Pembelajaran Masyarakat yang dikelola oleh masyarakat

diharapkan mampu menumbuhkan daya kreatifitas dan rasa percaya diri (self

confident) masyarakat bahwa mereka juga mempunyai pengetahuan yang bisa

bermanfaat bagi orang lain.

Adanya pendampingan intensif kepada Pusat Pembelajaran Masyarakat diharapkan

dapat menumbuhkan kesadaran akan arti penting keswadayaan (self help) untuk

kegiatan pendidikan, sehingga masyarakat sedikit demi sedikit mau memberikan

kontribusi dalam pembiayaan kegiatan pelatihan. Tumbuhnya keswadayaan ini

diharapkan dapat mendukung sustainabilitas kegiatan pendidikan pengelolaan

kebakaran di masa yang akan datang.

3.3. Kriteria lokasi Pusat Pembelajaran Masyarakat

Untuk memilih lokasi Pusat Pembelajaran Masyarakat ini beberapa kriteria yang

digunakan adalah:
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Desa yang dipilih hendaknya berada di lokasi rawan kebakaran, dan di sekitarnya

terdapat desa-desa yang belum mendapatkan Pelatihan Kebakaran dan

Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa .

Pemerintah desa dan regu mempunyai respon positif untuk pengembangan Pusat

Pembelajaran Masyarakat di desanya.

Aksesibilitas transportasi relatif mudah sehingga peserta pelatihan dari desa lain

mudah menjangkau desa tersebut dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

Tersedia sarana pendukung pelatihan di tingkat desa. Sarana pendukung yang

dinilai misalnya ruangan pelatihan, sarana akomodasi, tempat praktek lapang dan

lain-lain.

3.4. Desa yang diusulkan menjadi lokasi Pusat Pembelajaran Masyarakat

Dengan menggunakan kriteria di atas, desa-desa yang diusulkan untuk menjadi lokasi

Pusat Pembelajaran Masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Desa Durian Gadis – Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin

b. Desa Ujung Tanjung – Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir

c. Desa Kaliberau – Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin

d. Desa Tanjung Raya - Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin

Ad. A. Gambaran tentang desa Durian Gadis.

Desa Durian Gadis merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan

Rambutan – Kab. Banyuasin. Pada saat ini desa Durian Gadis dipimpin oleh Kepala

Desa yang bernama Ibu Cik Ani Pertiwi.

Desa Durian Gadis merupakan desa yang rawan kebakaran karena di desa ini

terdapat lebak (rawa) yang cukup luas dan sebagian orang sering melakukan kegiatan

sonor (pembakaran lahan untuk persiapan menanam padi). Menurut informasi yang
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disampaikan oleh beberapa warga masyarakat dalam suatu pertemuan menyebutkan

bahwa kebakaran hutan dan lahan di desa Durian Gadis terjadi tahun 1972, 1977, 1985,

1991, 1997, 2001 dan 2003. Kebakaran terbesar terjadi tahun 1972. Penyebab

kebakaran diduga berasal dari kegiatan sonor, pencarian kura-kura ataupun kelalaian

misalnya dalam membuang puntung rokok. Upaya pemadaman kebakaran yang

dilakukan oleh masyarakat biasanya berupa pemadaman langsung dengan

menyiramkan air ke api ataupun dengan memukul api dengan memakai gepyok dari

ranting. Namun upaya pemadaman seringkali kurang efektif karena teknik pemadaman

belum dikuasai dan kegiatan pemadaman tidak ada yang mengkoordinir.

Pada tanggal 10-11 Juni 2004, di desa Durian Gadis dilaksanakan pelatihan

Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa yang diikuti oleh regu

pemadam dari Desa Durian Gadis, Desa Sukapindah dan Desa Plajau. Regu Pemadam

di desa Durian Gadis sendiri terdiri dari 13 orang yakni:

 Achmad Abusama (Ketua Regu)

 Munir

 Marnin

 Siabang

 Iskandar

 Duyung

 Muhamad Daud

 Agus C.

 Abu Bakar Siddiq

 Dungcik

 Taufik

 Saini

Setelah mendapatkan pelatihan, regu yang ada telah melakukan kegiatan berupa

penyuluhan kepada masyarakat sekitar melalui himbauan-himbauan agar berhati-hati

dalam menyiapkan lahan yang disampaikan melalui masjid ataupun secara informal

dalam pertemuan lain.
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Terkait dengan rencana pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat,

fasilitas pendukung yang dimiliki desa Durian Gadis antara lain berupa:

Tabel 5. Fasilitas Pendukung Pelatihan di desa Durian Gadis

No. URAIAN KETERANGAN

1. Aksesibilitas Transportasi  Durian Gadis berada agak di bagian tengah

kecamatan Rambutan. Desa ini dilalui jalan

beraspal yang menghubungkan Plaju – Tulung

Selapan. Desa ini relative mudah dijangkau

selama musim kemarau dengan menggunakan

kendaraan bus dengan route Plaju – Tulung

Selapan. Pada saat musim hujan beberapa

bagian jalan rusak dan licin.

 Jarak dari ibukota kecamatan sekitar 6 km dan

bisa ditempuh dengan ojek dengan ongkos

sekitar Rp. 5.000,-

 Desa di Kec. Rambutan yang paling jauh dari

desa Durian Gadis adalah desa Sembokor

dengan jarak sekitar 50 km atau sekitar 2-3 jam

perjalanan.

2. Gedung Pertemuan  Gedung pertemuan berupa Kantor Desa

dengan ukuran luas 7 x 7 meter, ventilasi

jendela dan ruangan cukup terang

 Sanitasi toilet rusak

 Tersedia tempat di dalam ruangan untuk

menaruh meja makan.

 Kantor Desa berjarak sekitar 700 meter dari

rumah Kepala Desa yang digunakan untuk

tempat menginap peserta.
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3. Sarana dalam kelas  Tersedia papan tulis kapur, kursi duduk untuk

peserta dipinjam dari masyarakat, tersedia meja

untuk pelatih, kebersihan dan kerapian ruangan

kurang terjaga.

 Listrik ada di desa dan untuk kantor desa bisa

menyambung aliran listrik ke rumah penduduk

bila diperlukan.

4. Sarana praktek  Lokasi praktek terdapat di sekitar kantor desa

dengan radius kurang dari 1 kilometer. Tersedia

lokasi daerah kering dengan bahan bakar

ilalang atau daerah lebak.

 Sumber air untuk mengisi pompa punggung

mudah didapat di sekitar kantor desa.

 Bahan bakar solar untuk mengisi obor penyulut

(driptorch) bisa didapat di warung setempat.

 Peralatan praktek terdapat 1 paket peralatan

milik regu desa Durian Gadis yang merupakan

bantuan hibah dari Proyek SSFFMP.

 Tersedia halaman sekitar 3 x 15 meter untuk

praktek baris berbaris.

5. Sarana Akomodasi  Akomodasi penginapan disediakan di rumah

Kades atau warga masyarakat.

 Kendala dalam akomodasi adalah sarana

sanitasi terbatas (1 rumah 1 kamar mandi/WC).

6. Konsumsi  Penyediaan konsumsi untuk peserta dan pelatih

selama pelatihan berlangsung bisa dilakukan

oleh Kepala Desa.

7. Lain-lain  Masjid untuk sarana ibadah terdapat 200 meter

dari kantor desa.
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r 6. Ruangan Pertemuan Kantor Desa Durian Gadis
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mbar 8. Ruang tamu runah Kades Durian Gadis yang bisa
unakan untuk tempat menginap
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Desa-desa di Kecamatan Rambutan yang perlu mendapatkan pelatihan

Kebakaran dan Penyelamatan untuk tahun 2005 atau masa yang akan datang adalah :

Desa Sembokor

Desa Baru

Desa Siju

Desa Menten.

Desa-desa tersebut perlu mendapat pelatihan dikarenakan desa-desa trersebut rawan

kebakaran dan menurut PPL Perkebunan dan Kehutanan setempat didekat desa

Sembokor dan desa Siju terdapat hutan suaka margasatwa yang rawan terbakar.

Adapun desa-desa di wilayah kecamatan Rambutan yang perlu mendapatkan

pelatihan Penyegaran adalah:

Desa Durian Gadis

Desa Sukapindah

Desa Plajau

Gambaran selengkapnya mengenai sebaran desa-desa di Kec. Rambutan dapat dilihat

pada gambar 9.
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Ad. B. Gambaran tentang desa Ujung Tanjung.

Desa Ujung Tanjung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tulung

Selapan– Kab. Ogan Komering Ilir. Pada saat ini desa Ujung Tanjung dipimpin oleh

Kepala Desa yang bernama Bpk. Riyansa Doi.

Desa Ujung Tanjung merupakan desa yang rawan kebakaran karena di desa ini

terdapat lebak (rawa) yang cukup luas dan sebagian orang sering melakukan kegiatan

sonor (pembakaran lahan untuk persiapan menanam padi) pada saat musim kemarau

panjang. Selain itu sebagian warga juga melakukan pembakaran lahan di ladang (untuk

peremajaan karet dan penanaman padi ladang) dan membakar rawa mencari ikan.

Wilayah rawa (lebak) di daerah ini mencapai sekitar ¾ luas wilayah desa. Kebakaran di

desa Ujung Tanjung terjadi pada tahun1961, 1978 dan 1997. Penyebab kebakaran

diduga berasal dari kegiatan sonor, pencarian kura-kura ataupun kelalaian misalnya

dalam membuang puntung rokok.

Pada tanggal 17-18 Juni 2004, di desa Ujung Tanjung dilaksanakan pelatihan

Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa yang diikuti oleh regu

pemadam dari Desa Ujung Tanjung, Lebung Gajah dan Desa Simpang Tiga. Regu

Pemadam di desa Ujung Tanjung sendiri terdiri dari 13 orang yakni:

 Ardan Karim (Ketua Regu)

 Riyansa Doi

 Darman

 Nusa

 Ali Saprawi

 H. Serengen

 Herman

 Jali

 Masteran Sejus

 Mat Lui

 Idia

 Jabar

 Repelita

Seperti di desa Durian Gadis, regu pemadam desa Ujung Tanjung juga telah

melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat sekitar melalui himbauan-

himbauan agar berhati-hati dalam menyiapkan lahan yang disampaikan melalui masjid

ataupun secara informal dalam pertemuan lain.
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Terkait dengan rencana pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat,

fasilitas pendukung yang dimiliki desa Ujung Tanjung antara lain berupa:

Tabel 5. Fasilitas Pendukung Pelatihan di desa Ujung Tanjung

No. URAIAN KETERANGAN

1. Aksesibilitas Transportasi  Ujung Tanjung bisa dijangkau dengan

transportasi darat. Kondisi jalan beraspal

namun rusak di beberapa bagian jalan

sehingga agak becek bila musim hujan.

 Jarak dari ibukota kecamatan melalui jalan

tembus sekitar 4 km dan bisa ditempuh dengan

ojek dengan ongkos sekitar Rp. 7.000,-

 Desa di Kec. Tulung Selapan yang paling jauh

dari desa Ujung Tanjung adalah desa Simpang

Tiga 3-4 jam perjalanan memakai ketek (kapal

kecil) dengan ongkos sekitar Rp. 35.000,-.

Alternatif lain adalah menggunakan ojek

dengan ongkos yang sama, namun hanya bisa

dilalui ketika musim kemarau.

2. Gedung Pertemuan  Gedung pertemuan berupa Rumah Kepala

Desa dengan ukuran luas 6 x 10 meter,

ventilasi jendela dan ruangan agak terang

 Sanitasi tersedia 2 buah toilet namun agak

susah air ketika kemarau panjang.

 Tersedia tempat untuk ruang makan.

 Tempat pelatihan menyatu dengan rumah

Kepala Desa yang digunakan untuk tempat

menginap peserta.

 Fasilitas listrik tersedia dari generator.
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3. Sarana dalam kelas  Tersedia I buah papan tulis whiteboard, kursi

duduk untuk peserta tersedia sebanyak 85

buah yang merupakan inventaris desa, tersedia

3 buah meja untuk pelatih, kebersihan dan

kerapian ruangan cukup baik.

4. Sarana praktek  Lokasi praktek terdapat di sekitar rumah kepala

desa dengan radius kurang dari 1 kilometer

dan mudah dijangkau melalui jalan desa.

 Sumber air untuk mengisi pompa punggung

mudah didapat di sekitar rumah kepala desa.

 Bahan bakar solar untuk mengisi obor penyulut

(driptorch) bisa didapat di warung setempat.

 Peralatan praktek terdapat 1 paket peralatan

milik regu desa Ujung Tanjung yang

merupakan bantuan hibah dari Proyek

SSFFMP.

 Tersedia halaman seluas 5 x 15 meter untuk

praktek baris berbaris. Alternatif lain untuk

praktek baris berbaris adalah menggunakan

jalan desa di depan rumah kepala desa

5. Sarana Akomodasi  Akomodasi penginapan disediakan di rumah

Kades atau warga masyarakat.

 Kendala dalam akomodasi adalah sarana

sanitasi terbatas (1 rumah 1 kamar mandi/WC).

6. Konsumsi  Penyediaan konsumsi untuk peserta dan

pelatih selama pelatihan berlangsung bisa

dilakukan oleh Kepala Desa.

7. Lain-lain  Masjid untuk sarana ibadah terdapat 400 meter

dari rumah kepala desa.
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Gambar 11. Kursi Inventaris Desa Ujung Tanjung



Development of an autonomous cadre of trainers in fire management
at community level in South Sumatra
Gambar 12. Kebun untuk lokasi praktek pembakaran
South Sumatra Forest Fire Management Project

41

Gambar 13. Ruang tamu di rumah Kades Ujung Tanjung yang
bisa digunakan sebagai tempat menginap peserta.
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Desa-desa di Kecamatan Tulung Selapan yang termasuk kategori rawan

kebakaran dan perlu mendapatkan pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan untuk tahun

2005 atau masa yang akan datang adalah :

Desa Pulau Beruang

Desa Tanjung Batu

Desa Penyandingan

Desa Tanjung Bubuk

Desa Kayu Ara

Desa Cambai

Desa Tulung Selapan Ilir

Adapun desa-desa di Kecamatan Tulung Selapan yang perlu mendapat pelatihan

Penyegaran adalah:

Desa Ujung Tanjung

Desa Lebung Gajah

Desa Simpang Tiga
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Ad. C. Gambaran tentang desa Kaliberau.

Desa Kaliberau merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bayung

Lencir– Kab. Musi Banyuasin. Pada saat ini desa Kaliberau dipimpin oleh Kepala Desa

yang bernama Bpk. M. Ali Yusni.

Desa Kaliberau merupakan desa yang rawan kebakaran karena di desa ini

terdapat lahan eks HPH yang cukup luas yang sudah terdegradasi dan sebagian orang

sering melakukan kegiatan pembakaran lahan di ladang (untuk peremajaan karet dan

penanaman padi ladang). Pada saat kunjungan lapangan pada tanggal 10 September

2004, di desa Kaliberau sedang terjadi kebakaran kebun karet masyarakat sekurangnya

seluas 18 hektar dan terus meluas Pada saat tersebut juga terlihat adanya beberapa

kebun atau lahan belukar yang terbakar di sepanjang ruas jalan Sungai Lilin –

Peninggalan – Kali Berau, dan kabut asap terlihat di beberapa tempat. Penyebab

kebakaran tidak diketahui dengan pasti, namun masyarakat melihat bahwa api tersebut

menjalar dari lahan eks HPH yang sekarang sudah tidak dikelola lagi. Upaya

pemadaman sudah dilakukan secara langsung maupun melalui pembuatan sekat bakar

dengan melibatkan sekitar 50 orang. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih

kuranbgnya kekompakan antar tenaga pemadam dan adanya api loncat yang

menyeberangi sekat bakar yang telah dibuat.

Pada tanggal 27-28 Mei 2004, di desa Kaliberau dilaksanakan pelatihan

Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa yang diikuti oleh regu

pemadam dari Desa Kaliberau, Bayat Ilir dan Desa Mangsang. Regu Pemadam di desa

Ujung Tanjung sendiri terdiri dari 14 orang yakni:

 M. Daud Bahudin (Ketua Regu)

 Asli Maer

 M. Rasyid

 Mukri

 Janawi

 Nana Suryana

 Kosim

 M. Santoso

 Darmaji

 Sudarjo

 Suyanto

 Sukram M. Thoyib

 Wisnu Wardana

 Poniran
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Setelah pelatihan, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh regu pemadam desa

Kaliberau adalah melaksanakan pemadaman kebakaran di lahan masyarakat,

memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat, membangun jaringan

komunikasi informasi kebakaran melalui radio dengan desa tetangga.

Terkait dengan rencana pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat,

fasilitas pendukung yang dimiliki desa Kaliberau antara lain berupa:

Tabel 6. Fasilitas pendukung Pelatihan di desa Kaliberau

No. URAIAN KETERANGAN

1. Aksesibilitas Transportasi  Kaliberau bisa dijangkau dengan transportasi

darat. Kondisi jalan beraspal cukup bagus.

Jalan ini merupakan ruas jalan yang

menghubungkan Jambi dengan namun sungai

Lilin. Jarak dari ibukota kecamatan sekitar 10

km dan bisa ditempuh dengan angkutan umum

 Desa di Kec. Bayung Lencir yang paling jauh

dari desa-desa yang berada di daerah

transmigrasi Karang Agung. Untuk menuju desa

kaliberau dari daerah Karang Agung ini bisa

ditempuh melalui jalur sungai dengan

menggunakan speed boat atau kapal..

2. Gedung Pertemuan  Gedung pertemuan berupa kantor Desa dengan

ukuran luas 7 x 10 meter, ventilasi jendela dan

ruangan cukup terang

 Tersedia tempat untuk ruang makan.

 Tempat pelatihan sekitar 100 meter dari rumah

Kepala Desa atau rumah warga yang

digunakan untuk tempat menginap peserta.

 Fasilitas listrik tersedia.
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 Potensi gangguan yang muncul adalah

gangguan mobil lewat yang menimbulkan suara

agak bising.

3. Sarana dalam kelas  Tersedia I buah papan tulis whiteboard, kursi

duduk untuk peserta tersedia sebanyak 25

buah yang merupakan inventaris desa, tersedia

1 buah meja untuk pelatih, kebersihan dan

kerapian ruangan cukup baik.

4. Sarana praktek  Lokasi praktek terdapat di sekitar rumah kepala

desa dengan radius kurang dari 1 kilometer dan

mudah dijangkau melalui jalan desa. Tersedia

lokasi daerah kering dengan bahan bakar

semak belukar.

 Sumber air untuk mengisi pompa punggung

mudah didapat di sekitar rumah kepala desa.

 Peralatan praktek terdapat 1 paket peralatan

milik regu desa Kaliberau yang merupakan

bantuan hibah dari Proyek SSFFMP.

 Tersedia halaman seluas 8 x 15 meter untuk

praktek baris berbaris.

5. Sarana Akomodasi  Akomodasi penginapan disediakan di rumah

Kades atau warga masyarakat.

 Kendala dalam akomodasi adalah sarana

sanitasi terbatas (1 rumah 1 kamar mandi/WC).

6. Konsumsi  Penyediaan konsumsi untuk peserta dan pelatih

selama pelatihan berlangsung bisa dilakukan

oleh Kepala Desa.

7. Lain-lain  Masjid untuk sarana ibadah terdapat 100 meter

dari rumah kepala desa.
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Gambar 16. Ruas Jalan Jambi – Sungai Lilin yang melewati desa
Kaliberau.
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Desa-desa di Kecamatan Bayung Lencir yang termasuk kategori rawan

kebakaran dan perlu mendapatkan pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan untuk tahun

2005 atau masa yang akan datang adalah :

Desa Mendis

Desa Sindang Marga

Desa Srimulyo

Desa Sinar Harapan

Desa Pagar Desa

Desa Simpang Tungkal

Desa Peninggalan

Desa Suka Damai

Adapun desa-desa di Kecamatan Bayung Lencir yang perlu mendapat pelatihan

Penyegaran adalah:

Desa Kaliberau

Desa Bayat Ilir

Desa Mangsang

Desa Karang Agung

Desa Suka Makmur

Desa Jaya Agung

Desa Pangkalan Tungkal

Desa Muara Merang

Desa Muara Medak

Desa Pulai Gading
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Mendis

Sindang marga

Kali Berau

Sri Mulyo

Sumber Harum
Sumber Sari

Suka Jaya

Simpang Bayat

Bayat Ilir
Pagar Desa

Sinar Harapan

Banjar Jaya

Berlian Jaya

Sri Gading

Jaya Agung

Karang Agung

Suka Makmur

Karang Makmur

Karang Rejo

Perumpang Raya

Senawar Jaya

Muara Bahar

PangkalanBayat
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Ad. D. Gambaran tentang desa Tanjung Raya.

Desa Tanjung Raya merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sanga

Desa– Kab. Musi Banyuasin. Pada saat ini desa Kaliberau dipimpin oleh Kepala Desa

yang bernama Bpk. M. Lukman Kusim.

Desa Tanjung Raya tidak terlalu rawan kebakaran bila dibandingkan dengan

desa Kaliberau. Kebakaran di desa Tanjung Raya biasanya terjadi di daerah kebun

karet Penyebab kebakaran diduga dari perembetan api dari daerah lain ataupun karena

kelalaian orang membuang puntung rokok saat mereka mencari buah petai di kebun-

kebun. Pada tahun 1963 dan 1997/1998 terjadi kebakaran lahan kebun karet dan di

daerah rawa. Upaya pemadaman saat itu dilakukan melalui pemadaman langsung

namun kurang efektif karena banyaknya api loncat dan api menjalar di bawah

permukaan.

Pada tanggal 9-10 Juli 2004, di desa Tanjung Raya dilaksanakan pelatihan

Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa yang diikuti oleh regu

pemadam dari Desa Tanjung Raya, Ulak Embacang dan Desa Sereka. Regu Pemadam

di desa Ujung Tanjung sendiri terdiri dari 16 orang yakni:

 M. Yahiya (Ketua Regu)

 Lukman Kusim

 Suprapto

 Ruswadi

 Anangya

 Syamsuri Yanto

 M. Zen

 Harmadi

 M. Lekat

 Sobri

 Iswandi

 Jauhari

 Nasution

 Medi

 Joyo

 Toni

Setelah pelatihan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh regu pemadam desa

Kaliberau adalah memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat dan

membangun jaringan komunikasi informasi kebakaran melalui radio dengan desa

tetangga.
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Terkait dengan rencana pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat,

fasilitas pendukung yang dimiliki desa Tanjung Raya antara lain berupa:

Tabel 7. Fasilitas Pendukung Pelatihan di desaTanjung Raya

No. URAIAN KETERANGAN

1. Aksesibilitas Transportasi  Tanjung Raya bisa dijangkau dengan

transportasi darat. Kondisi jalan beraspal cukup

bagus. Jalan ini merupakan ruas jalan yang

menghubungkan Sekayu dengan namun

Muara Lakitan – Musi Rawas.

 Jarak dari ibukota kecamatan sekitar 10 km

dan bisa ditempuh dengan angkutan umum di

siang hari

 Desa di Kec. Sanga Desa yang paling jauh dari

desa-desa yang berada di desa Ulak

Embacang. Untuk menuju desa Tanjung Raya

dari daerah Ulak Embacang ini bisa ditempuh

melalui jalur sungai dengan menggunakan

speed boat dengan biaya sekitar Rp. 15.000,-.

2. Gedung Pertemuan  Gedung pertemuan berupa kantor Desa

dengan ukuran luas 8 x 10 meter, ventilasi

jendela dan ruangan cukup terang

 Tempat pelatihan sekitar 200 meter dari rumah

Kepala Desa atau rumah warga yang

digunakan untuk tempat menginap peserta.

 Fasilitas listrik tersedia.

 Potensi gangguan adalah suara bising dari

kendaraan yang lewat di jalan raya di dekat

Kantor Desa.
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3. Sarana dalam kelas  Tersedia I buah papan tulis whiteboard, kursi

duduk untuk peserta tersedia sebanyak 100

buah yang merupakan inventaris desa, tersedia

8 buah meja untuk pelatih, kebersihan dan

kerapian ruangan cukup baik.

4. Sarana praktek  Lokasi praktek terdapat di seberang sungai

Musi dengan radius kurang dari 1 kilometer.

Tersedia lokasi daerah kering dengan bahan

bakar semak belukar.

 Sumber air untuk mengisi pompa punggung

mudah didapat di sekitar sungai Musi.

 Bahan bakar solar untuk mengisi obor penyulut

(driptorch) bisa didapat di warung setempat.

 Peralatan praktek terdapat 1 paket peralatan

milik regu desa Tanjung Raya yang merupakan

bantuan hibah dari Proyek SSFFMP.

 Tersedia halaman seluas 8 x 15 meter untuk

praktek baris berbaris.

5. Sarana Akomodasi  Akomodasi penginapan disediakan di rumah

Kades atau warga masyarakat.

 Kendala dalam akomodasi adalah sarana

sanitasi terbatas (1 rumah 1 kamar mandi/WC).

6. Konsumsi  Penyediaan konsumsi untuk peserta dan

pelatih selama pelatihan berlangsung bisa

dilakukan oleh Kepala Desa.

7. Lain-lain  Masjid untuk sarana ibadah terdapat 100 meter

dari rumah kepala desa.
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Gambar 19. Ruangan Pertemuan di kantor Desa Tanjung Raya
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Desa-desa di Kecamatan Sanga Desa yang termasuk kategori rawan kebakaran

dan perlu mendapatkan pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan untuk tahun 2005 atau

masa yang akan datang adalah :

Desa Air Balui

Desa Kemang

Desa Ngulak I

Desa Nganti

Adapun desa-desa di Kecamatan Sanga Desa yang perlu mendapat pelatihan

Penyegaran adalah:

Desa Tanjung Raya

Desa Ulak Embacang
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KEC. BATANGHARI LEKO

KEC. BABAT TOMAN

KAB. MUSI RAWAS

KAB. MUSI RAWAS

Ulak Embacang

Keban I

Keban II

Karya Baru

Tanjung Raya

Air Itam

Terusan

Ngulak II

Ngulak I

Ngunang

Ngulak III

PegageJud I

Jud II

Nganti

Seborangan

Air Balui

Kemang

PETA SKETSA KECAMATAN SANGA DESA

KAB. MUSI BANYUASIN
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3.5. Kebutuhan pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat

Dari observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu

dilakukan dalam rangka penguatan Pusat Pembelajaran Masyarakat agar Pusat

Pembelajaran Masyarakat bisa menjadi lembaga yang mampu mendukung kegiatan

pendidikan di bidang pengelolaan kebakaran hutan dan lahan, yakni:

Pusat Pembelajaran Masyarakat hendaknya diberi insentif dalam bentuk

kesempatan dan kepercayaan untuk mengelola suatu pelatihan atau kegiatan

pendidikan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan.

Misalnya Pusat Pembelajaran Masyarakat diberi kesempatan mengelola

penyelenggaraan satu atau dua kali Pelatihan Penyegaran atau Pelatihan

Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa yang pembiayaannya

difasilitasi dari proyek SSFFMP atau Pemerintah setempat. Pelatihan yang

ditempatkan di Pusat Pembelajaran Masyarakat ini dapat dijadikan wadah belajar

bagi personil Pusat Pembelajaran Masyarakat tentang cara-cara mengorganisir

suatu kegiatan pelatihan. Adanya kepercayaan menyelenggarakan kegiatan

pelatihan akan dapat meningkatkan motivasi mereka untuk terus meningkatkan

profesionalismenya di bidang pelatihan.

Apabila di desa akan diselenggarakan suatu pelatihan, Pusat Pembelajaran

Masyarakat yang ada masih memerlukan pendampingan atau pembinaan dalam

membentuk kepanitiaan. Kepanitiaan pelatihan (organizing committee) perlu

didampingi agar masing-masing personil yang terlibat dalam kepanitiaan bisa

mengetahui peran dan tugasnya masing-masing.

Secara umum, fasilitas yang ada di desa sudah memadai untuk

menyelenggarakan suatu pelatihan yang sederhana. Penyediaan fasilitas

pendukung pelatihan yang perlu dipikirkan adalah sarana sanitasi dan

pengaturan tempat pelatihan agar rapid an bersih.

Pusat Pembelajaran Masyarakat sebagai tempat belajar bersama perlu

dilengkapi dengan berbagai contoh sederhana yang terkait dengan pengelolaan

kebakaran seperti: contoh peta sketsa rawan kebakaran tingkat desa, rak



Development of an autonomous cadre of trainers in fire management
at community level in South Sumatra

South Sumatra Forest Fire Management Project

57

peralatan sederhana, kalender kegiatan regu dan lain-lain. Contoh-contoh

tersebut bisa ditampilkan atau dipamerkan di Pusat Pembelajaran Masyarakat

agar bisa dicontoh oleh regu dari desa yang dilatih. Di Pusat Pembelajaran

Masyarakat sebaiknya ditempatkan suatu papan informasi sederhana (seperti

majalah dinding) yang bisa digunakan untuk memamerkan contoh-contoh

tersebut ataupun bisa digunakan untuk menempelkan berbagai informasi

tentang kebakaran.

Pusat Pembelajaran Masyarakat perlu difasilitasi untuk mampu menjalankan

berbagai aspek manajerial seperti menyusun program kerja dan

mengevaluasinya, menggali sumber pendanaan, membangun jaringan kerja dan

lain-lain.

Konsep Pusat Pembelajaran Masyarakat saat ini ada di bawah koordinasi Kepala

Desa setempat dengan didukung regu pemadam setempat dan pelatih yang

berasal dari Kader Pelatih Mandiri dari masyarakat. Namun tidak menutup

kemungkinan struktur ini dikembangkan lebih luas bila diperlukan. Untuk

menjamin aspek legalitas Pusat Pembelajaran Masyarakat ini, legalitas dalam

bentuk SK Camat atau SK pejabat lain sangat diperlukan. Legalitas inipun

hendaknya disertai juga dengan adanya dukungan moril atau materiil terhadap

Pusat Pembelajaran Masyarakat dari para pejabat yang berkompeten.

3.6. Sumber Pendanaan

Dalam jangka pendek, pembiayaan Pusat Pembelajaran Masyarakat diarahkan

pada system pembiayaan per kegiatan sehingga Pusat Pembelajaran Masyarakat tidak

harus mengeluarkan biaya rutin (overhead cost) setiap bulannya. Namun dalam jangka

panjang, bila Pusat Pembelajaran Masyarakat mampu menggali berbagai sumber

pendanaan tidak tertutup kemungkinan system pembiayaan untuk Pusat Pembelajaran

Masyarakat diarahkan untuk lebih professional dan memperhitungkan biaya-biaya rutin.
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Untuk jangka pendek ini sumber-sumber pendanaan yang potensial untuk digali

adalah :

Sumber pendanaan dari pemerintah setempat atau dari Proyek SSFFMP yang

diarahkan untuk membiayai kegiatan Pelatihan Penyegaran atau Pelatihan

Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Desa. Data dari Proyek SSFFMP

menyebutkan bahwa untuk pelatihan Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan

Tingkat Desa dengan peserta sekitar 35 orang selama 2 hari memerlukan biaya

sekitar Rp. 9.000.000,-. Sedangkan untuk pelatihan Penyegaran selama 1 hari

dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang diperkirakan memakan biaya sebesar

Rp. 4.500.000,- . Pendanaan dari pemerintah setempat atau proyek SSFFM dapat

pula diarahkan untuk membiayai pelatihan lain yang sifatnya formal dengan

melibatkan peserta dari desa-desa lain.

Sebaiknya pihak pemerintah atau Proyek SSFFMP jangan terburu-buru memberikan

berbagai bantuan fisik sarana pelatihan jika tidak dibutuhkan secara mendesak

untuk menghindarkan munculnya ketergantungan dari Pusat Pembelajaran

Masyarakat terhadap[ bantuan dari luar.

Sumber pendanaan swadaya masyarakat bisa digali untuk membiayai pelatihan

informal yang ditujukan untuk masyarakat desa. Dalam hal ini beberapa regu

pemadam tingkat desa yang telah dilatih dimotivasi untuk menyelenggarakan

pelatihan pengelolaan kebakaran untuk warga desa setempat yang belum dilatih.

Pelatihan semacam ini bisa diselenggarakan sambil membantu seorang warga yang

sedang menyiapkan pembakaran ladang dan anggota regu bisa bertindak sebagai

pelatih. Karena pemilik ladang mendapatkan bantuan tenaga pengamanan dalam

pembakaran ladang maka si pemilik ladang bisa diminta untuk menyediakan

konsumsi. Dengan cara semacam ini pembiayaan pelatihan informnal bisa lebih

efisien.

Sumber pendanaan lain adalah dari pihak ketiga misalnya perusahaan perkebunan

yang wilayah konsesinya berdekatan dengan desa. Bila Pusat Pembelajaran

Masyarakat mampu menjalankan aktifitasnya dengan professional, tidak menutup

kemungkinan bila Pusat Pembelajaran Masyarakat menawarkan jasa layanan
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pelatihan kepada perusahaan tersebut. Bentuk lain adalah Pusat Pembelajaran

Masyarakat mengorganisir tenaga terlatih dan menawarkan jasa ke perusahaan

untuk membantu kegiatan pengamanan kebun selama musim kemarau dengan

system kontrak dan imbalan yang layak. Untuk mendorong terwujudnya kerjasama

ini, tentu saja dibutuhkan adanya dukungan politis (political will) dan kebijakan dari

pejabat pemerintah setempat.

Suatu catatan penting adalah kegiatan penggalian sumberdana ini merupakan

suatu proses yang agak rumit bagi masyarakat desa. Oleh karena itu pendampingan

intensif kepada Pusat Pembelajaran Masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka

dalam penggalian dana serta dukungan kebijakan dari pejabat pemerintahan setempat

mutlak diperlukan.
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BAB IV

PENGEMBANGAN PELATIHAN PENYEGARAN

4.1. Gambaran tentang Pelatihan Penyegaran (Refreshing Training)

Pada tahun 2004, Proyek SSFFMP bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi

Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten sudah melaksanakan Pelatihan

Kebakaran dan Penyelamatan sebanyak 31 kali yang melibatkan 92 regu pemadam

tingkat desa. Banyak dari regu-regu yang sudah dilatih tersebut sudah menjalankan

aktivitas dalam kegiatan pengelolaan kebakaran. Dalam pelaksanaan kegiatan mereka

tersebut, regu pemadam kebakaran tingkat desa seringkali mengalami kendala berupa

keterbatasan pengetahuan karena mereka seringkali sudah lupa akan dasar-dasar teori

pengelolaan kebakaran yang sudah mereka pelajari dalam pelatihan terdahulu.

Untuk mengatasi situasi semacam ini maka perlu dilakukan suatu upaya terus

menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan regu yang sudah dilatih

melalui Pelatihan Penyegaran. Selain untuk menyegarkan ingatan akan materi yang

telah lampau, dalam pelatihan penyegaran ini dapat pula didiskusikan berbagai hal baru

untuk meningkatkan kinerja regu pemadam tingkat desa tersebut.

4.2. Usulan Kurikulum Pelatihan Penyegaran

Pelatihan Penyegaran ini beberapa materinya hampir sama dengan materi Pelatihan

Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa, hanya durasi waktunya

menjadi lebih pendek yakni 1 hari. Pemendekan waktu pelatihan ini dilakukan untuk

menghindarkan adanya kebosanan dari para peserta pelatihan.
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Kurikulum untuk Pelatihan Penyegaran ini diusulkan sebagai berikut:

No. MATERI PELAJARAN METODE WAKTU

1. Dasar-dasar Pengelolaan kebakaran

(ringkasan):

 Segitiga dan sifat perilaku api

 Organisasi Komando dan Keamanan

 Metode Pemadaman

 Pengenalan Peralatan

 Penyelamatan di daerah Operasi

 Ceramah

 Presentasi

 Tanya jawab

08.30 – 10.00

2. Penjelasan (Briefing) tentang alur

rencana simulasi/praktek dilanjutkan baris

berbaris di lapangan

Ceramah 10.30-11.00

3. Praktek pemadaman kebakaran di

lapangan dengan Camat sebagai

Komandan Api

Praktek 11.00-13.00

4. Materi tambahan:

 Pengenalan Kalender Musim Kegiatan

Regu Pemadam Kebakaran sebagai

acuan untuk menyusun program kerja

kelompok.

 Diskusi untuk membahas jaringan

komunikasi dan pelaporan antar desa

dengan kecamatan.

Diskusi 14.00-15.30
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4.3. Personil yang perlu dilibatkan

Pelatihan Penyegaran ini sebaiknya dilakukan dengan peserta sebanyak 3 regu

setiap kali pelatihan dan mereka berasal dari Kecamatan yang sama. Pelibatan regu

dari kecamatan yang sama ini didasari pertimbangan untuk menguji-coba (try out)

system komando tingkat kecamatan. Dalam hal ini diharapkan Camat nanti bisa

berperan sebagai Komandan Api, yang kemudian memberikan instruksi ke desa atau

regu untuk melakukan kegiatan pemadaman kebakaran. Camat yang akan berperan

sebagai Komandan Api sebaiknya sudah mengikuti Pelatihan Manajer Kebakaran

sehingga Camat tersebut bisa memainkan perannya secara benar.

Personil yang perlu dilibatkan dalam kegiatan ini adalah:

Pelatih:

o 2-3 orang dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Propinsi

o 2-3 orang dari Kader Pelatih Mandiri

Peserta:

o Camat atau pejabat kecamatan sebagai Komandan Api

o 3 regu pemadam sebagai peserta @ sekitar 12 orang.

Panitia Penyelenggara (Event Organizer): Dinas Kehutanan Kabupaten bekerjasama

dengan Pusat Pembelajaran Masyarakat atau desa.

Catatan:

Camat hendaknya tidak hanya terlibat sebagai Komandan Api saja tetapi juga ikut

dalam kegiatan diskusi dengan kelompok, karena topik diskusinya sedikit banyak akan

terkait dengan peran dan kepentingan Kecamatan. Sebagai contoh ketika diskusi

mengenai system komunikasi antar desa dengan kecamatan, Camat mungkin nanti bisa

mengadopsi hasil diskusi tentang tata cara pelaporan di tingkat lokal menjadi sebuah

keputusan legal di tingkat lokal (missal SK Camat).
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4.4. Perlengkapan yang diperlukan

Regu hendaknya diminta membawa peralatan praktek sendiri dari desanya

masing-masing karena di Kabupaten atau Kecamatan tidak tersedia banyak peralatan

pemadaman kebakaran. Jumlah peralatan yang dibawa, disesuaikan dengan jumlah

anggota regu dari desa. Suatu hal yang perlu diingat adalah setiap anggota regu harus

mengenakan pakaian seragam lengkap (baju seragam oranye, helm, sepatu boot,

sarung tangan dan lain-lain). Adapun peralatan pemadaman yang dibawa hendaknya

dipilih dengan memperhatikan keragaman jenis alat untuk pemadaman langsung.

Perlengkapan lain yang juga perlu disiapkan oleh regu pemadam adalah radio

komunikasi sebanyak 2 buah untuk keperluan simulasi praktek lapang. Perlu diyakinkan

agar radio yang dibawa dalam kondisi baik dan battere dalam kondisi penuh.

Peserta Pelatihan Penyegaran ini berasal dari beberapa desa. Oleh karenanya,

untuk menghindarkan adanya alat pemadam atau radio komunikasi tertukar atau hilang

sebaiknya Ketua dan anggota regu harus benar-benar bertanggungjawab terhadap alat

yang dipegang masing-masing. Cara lain untuk menghindari tertukarnya alat adalah

alat-alat dari masing-masing desa diberi tanda dengan menggunakan spidol ataupun

dengan cara diberi tali raffia yang berbeda warna untuk membedakan antara inventaris

suatu desa dengan milik desa lain.
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BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Dari kegiatan identifikasi yang dilakukan dalam rangka Program Pengembangan

Kader Pelatih Mandiri dan Pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat, dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a) Upaya pendidikan dan pelatihan untuk tingkat masyarakat yang telah dilaksanakan

oleh Proyek SSFFMP, telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya

motivasi sebagian warga masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan

kebakaran hutan dan lahan.

b) Untuk memelihara motivasi yang mulai tumbuh di kalangan masyarakat, kegiatan

Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Masyarakat Desa perlu

ditindaklanjuti dengan kegiatan lain seperti Pelatihan Penyegaran, kunjungan

monitoring dan lain-lain.

c) Untuk mendorong sustainabilitas program pengelolaan kebakaran khususnya di

bidang pelatihan, upaya peningkatan kapasitas kader pelatih dari instansi

pemerintah maupun kader pelatih dari unsur masyarakat perlu dilakukan.

d) Dari identifikasi yang dilakukan ditemukan bahwa di kalangan warga masyarakat

terdapat potensi-potensi yang bisa dikembangkan menjadi Kader Pelatih Mandiri.

Meski demikian untuk bisa “mengolah” potensi tersebut menjadi Kader Pelatih

Mandiri yang handal, diperlukan adanya upaya pendampingan dan penguatan

capacitas yang intensif serta didukung suatu sistem insentif yang menarik.

e) Terkait dengan pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat (Community

Learning Center), terdapat desa Durian Gadis-Kab. Banyuasin, desa Ujung Tanjung-

Kab. OKI dan desa Kaliberau serta desa Tanjung Raya di kab. Musi Banyuasin yang

potencial untuk dikembangkan. Secara umum desa-desa tersebut mempunyai

fasilitas pendukung yang memadai untuk penyelenggaraan pelatihan. Input yang

mereka butuhkan dalam pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat antara
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lain dalam aspek manajerial (misalnya pembuatan program kerja, penggalian

sumber pendanaan), aspek teknis misalnya tentang cara mengorganisir suatu

pelatihan dan insentif material berupa adanya penyelenggaraan kegiatan yang

dipercayakan lepada Pusat Pembelajaran Masyarakat.

5.2. Rekomendasi

a) Dalam rangka mendukung penguatan capacitas Kader Pelatih Mandiri dan juga

pemberdayaan Pusat Pembelajaran Masyarakat, Proyek SSFFMP perlu menyusun

program secara runtut (teratur). Usulan jadwal untuk pengembangan program ke

depan adalah sebagai berikut:

NO. KEGIATAN WAKTU KETERANGAN

1. Penyiapan sarana pendukung untuk

Pusat Pembelajaran Masyarakat

Maret 2005 di lokasi PPM

2. Pelatihan untuk Pelatih bagi Kader

Pelatih Mandiri

April 2005 dii kabupaten

3. Pendampingan kepada Pusat

Pembelajaran Masyarakat untuk

persiapan pelatihan kebakaran atau

penyegaran

April – Mei 2005 Di lokasi PPM

4. Pelatihan Kebakaran atau Pelatihan

Penyegaran

Mei- September

2005

Di lokasi PPM atau

lokasi lain.

b) Dalam rangka mendukung pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat (PPM)

ataupun Kader Pelatih Mandiri, Proyek SSFFMP ataupun Pemerintah harus berhati-

hati dalam memberikan insentif/bantuan agar bantuan tersebut tidak mematikan

kreatifitas dan keswadayaan masyarakat itu sendiri.
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c) Untuk menjaga sustainabilitas kegiatan regu-regu yang sudah dilatih, pihak Proyek

SSFFMP hendaknya bisa mendorong instansi pemerintah di kabupaten setempat

(termasuk Multi Stakeholder Forum) untuk melakukan kegiatan pembinaan lanjutan.

Beberapa instansi yang potensial melakukan pembinaan di lapangan antara lain

Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan lain-lain.

d) Mulai tahun 2005, hendaknya Kader Pelatih Mandiri, mulai diberi kesempatan dan

kepercayaan untuk ikut serta memfasilitasi pelatihan. Kesempatan yang diberikan

kepada mereka ini akan sangat berarti karena didalamnya ada unsur penghargaan

bagi para kader sekaligus pembelajaran untuk meningkatkan profesionalisme

mereka.
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DAFTAR NARASUMBER DI KABUPATEN BANYUASIN

1. Bpk. Hendradi. (Dishutbun Kab. Banyuasin)

2. Bpk. Mursyid M. (Dishutbun Kab. Banyuasin)

3. Bpk. Hairul Sani. (Dishutbun Kab. Banyuasin)

4. Bpk. Dawami. (Dishutbun Kab. Banyuasin)

5. Bpk. Wahino (Dishutbun dan Sekretariat MSF)

6. Bpk. Johan Marta Utama (Dinas Pertanian dan Anggota Pokja MSF)

7. Bpk. Syanurbi Aspa (Dinas Pertanian Kab. Muba)

8. Bpk. Husnan Bakti ( Kantor Kesbang Linmas Kab. Banyuasin/MSF)

9. Bpk. Fajar (Pemerintah Kecamatan Rambutan)

10. Ibu Rohana (Pemerintah Kecamatan Rambutan)

11.Bpk. Hakimin (Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan)

12. Ibu Cik Ani Pertiwi (Kades Durian Gadis)

13.Bpk. Saini (Anggota Regu Pemadam Durian Gadis)

14.Bpk. Marnin (Anggota Regu Pemadam Durian Gadis)

15.Bpk. Dungcik (Anggota Regu Pemadam Durian Gadis)

16.Bpk. Catur (Anggota Regu Pemadam Durian Gadis)

17.Bpk. Sadat (Anggota Regu Pemadam Durian Gadis)

18.Bpk. Siabang (Anggota Regu Pemadam Durian Gadis)

19.Bpk. Duyun (Anggota Regu Pemadam Durian Gadis)

20.Bpk. Nang (Anggota Regu Pemadam Durian Gadis)

21.Bpk. Abu Bakar Siddiq (Anggota Regu Pemadam Durian Gadis)

22.Bpk. M. Daud (Anggota Regu Pemadam Durian Gadis)

23.Bpk. Munir (Anggota Regu Pemadam Durian Gadis)

24.Bpk. Achmad Abusama (Sekdes dan Ketua Regu Pemadam Durian Gadis)

25.Bpk. H. Cik Olah (Tokoh Masyarakat Durian Gadis)

26.Bpk. Dawah Mashur (Kades Sukapindah)

27.Bpk. Habib Husni (Sekdes Plajau)

28.Bpk. Taer (Ketua Regu Pemadam Desa Plajau)
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DAFTAR NARASUMBER DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

1. Bpk. Hasan Sulaiman (Dishut Kab. OKI)

2. Bpk. Junaedi (Dishut Kab. OKI/ Anggota Pokja MSF)

3. Bpk. Nasir (Penyuluh Dishut Kab. OKI)

4. Bpk. A. Dumyati Isro (Dinas Pertanian dan Anggota Pokja MSF)

5. Bpk. Bahrum Rangkuti (Dinas Pertanian dan Anggota Pokja MSF)

6. Bpk. Riduan (Dinas Pertanian dan Anggota Pokja MSF)

7. Bpk. A. Nirlan (Dinas Pertanian Kab. OKI)

8. Bpk. Aka Muzakir (Dinas Perkebunan Kab. OKI dan Anggota Pokja MSF)

9. Bpk. Hirawansyah (Pemerintah Kecamatan Tulung Selapan)

10.Bpk. Basri TS Chandra (Pemerintah Kecamatan Tulung Selapan)

11.Bpk. Sukur (Kades Riding)

12.Bpk. Kornen Alifiah (Pjs Kades Lebung Gajah)

13.Bpk. Anshori (Ketua Regu Pemadam Lebung Gajah)

14.Bpk. Riyansa Doi (Kades Ujung Tanjung)

15.Bpk. Matluwi (Anggota Regu Pemadam Ujung Tanjung)

16.Bpk. Repelita (Anggota Regu Pemadam Ujung Tanjung)

17.Bpk. Mastran (Anggota Regu Pemadam Ujung Tanjung)

18.Bpk. Erman (Anggota Regu Pemadam Ujung Tanjung)

19.Bpk. Darman (Anggota Regu Pemadam Ujung Tanjung)

20.Bpk. Jali (Anggota Regu Pemadam Ujung Tanjung)

21.Bpk. Idia (Anggota Regu Pemadam Ujung Tanjung)

22.Bpk. Ardan Karim (Ketua Regu Pemadam Ujung Tanjung)

23.Bpk. H. Serengen (Tokoh Masyarakat Ujung Tanjung)

24.Bpk. Ujang Kati (Kades Ulak Kemang)

25.Bpk. Ujang Kennedy Anang (Penyuluh Swakarsa Desa Tapus)
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DAFTAR NARASUMBER DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

1. Bpk. A.Rifai Komara (Dishut Kab. Muba/MSF)

2. Bpk. Bambang (Dishut Kab. Muba)

3. Cabang Dinas Kehutanan Babat Toman

4. Bpk. Arbai (Cabang Dinas Kehutanan Bayung Lencir)

5. Bpk. Pendi Cabang Dinas Kehutanan Bayung Lencir)

6. Bpk. Maksudin (Dinas Pertanian Kab. Muba)

7. Bpk. Ali Hanafiah (Dinas Kesbang Linmas Kab. Muba)

8. Bpk. Elman Parulian (Dinas Perkebunan Kab. Muba)

9. Bpk. Tri Yulisman (Dinas Perkebunan Kab. Muba dan Anggota Pokja MSF)

10.Bpk. Matsri (Pemerintah Kecamatan Sanga Desa)

11.Bpk. Marimin (Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir)

12.Bpk. Lukman Kusim (Kades Tanjung Raya)

13.Bpk. M. Yahiya (Ketua Regu Pemadam Tanjung Raya)

14.Bpk. Bukhori (Masyarakat Tanjung Raya)

15.Bpk. Ali Yusni (Kades Kaliberau)

16.Bpk. Poniran (Anggota Regu Pemadam Kaliberau)

17.Bpk. Ujang (Anggota Regu Pemadam Kaliberau)

18.Bpk. Darmaji (Anggota Regu Pemadam Kaliberau)

19.Bpk. Sukram M. Thoyib (Anggota Regu Pemadam Kaliberau)

20.Bpk. Suyanto (Anggota Regu Pemadam Kaliberau)

21.Bpk. Sudarjo (Anggota Regu Pemadam Kaliberau)

22.Bpk. M. Daud Bahudin (Anggota Regu Pemadam Kaliberau)

23.Bpk. Mustamal (Kades Bayat Ilir)
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