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PREFACE

The South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) is a technical co-
operation project jointly funded, in terms of the financing memorandum
IDN/RELEX/1999/0130, by the European Commission and by the Government of the
Republic Indonesia through the Ministry of Forestry (MoF).

This report has been completed in accordance with the project Overall Work Plan (OWP)
and
in part fulfilment of Activity 2.1, “Support government agencies, private companies,
rural communities and other relevant stakeholders to improve fire management capacity
at province and district levels”.

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

to realize 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 Sumatera 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 Commission of the
European Communities. The opinions, views and recommendations expressed are those
of the author and in no way reflect the official opinion of the Commission.

The report has been prepared by:
 Bambang Hero Saharjo

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

Palembang, 25 Januari 2006

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

This document prepared by the EU-funded South Sumatra Forest Fire Management
Project (SSFFMP) in order to know the role of law enforcement in fire management
especially for HTIs and Estate crops which hopefully will lead by Provincial
Environmental Impact Assessment Agency (BAPEDALDA).

The purpose of the study are to prepare and give advise for appropriate fire management
information for local parliaments; outline necessary steps for successful prosecution of
plantation which do not adhere to the zero burning policy and law; and provide inputs to
a fire management manual for estate crops.

The results of the studies shown that fire management for HTIs and estate crops are not
just enough depend on the technical aspects only, because it can not make them aware to
minimize the source of the smoke as it was proved that the number of hotspot detected
increased at fantastic level last year nearly 200 % compared the year before. Beside that
most of the community well understood that the smoke source from fire has negative
impact such as healthy, security and transportation. Then one important non technical
aspect could be used in fire management that is law enforcement that actually had been
applied in several provinces in Sumatra and Kalimantan where their area produce smoke
during the dry season. Especially for South Sumatra province this is the best time for
them to implement law enforcement in fire management which hopefully leads by
Provincial Environmental Impact Assessment Agency (BAPEDALDA).

The conclusions that could be derived from the study that the application of law
enforcement in fire management is very promising and should be done because technical
aspects only is not enough and hopefully Provincial Environmental Impact Assessment
Agency (BAPEDALDA) will be one of the most important institution that will lead. It is
recommended also that HTIs/Estate should fulfill the pre requisite on fire management
for their site and should obey the law. Law enforcement will be faced them if they are
not obey the rule and found using fire direct or indirectly which cause environmental
destruction.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen ini disiapkan oleh South Sumatera Forest Fire Management Project (SSFFMP)
bantuan dana dari Uni Eropa, dalam upaya untuk memberikan gambaran tentang
pengendalian kebakaran hutan melalui penerapan aspek hukum dalam kegiatan
penegakan hukum bagi para pembakar illegal khususnya yang berskala besar yaitu
perkebunan dan kehutanan yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan
tumpuan harapan pada peranan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
sebagai ujung tombak.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyiapkan informasi yang tepat
mengenai pentingnya upaya pengendalian kebakaran hutan kepada para anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menyusun langkah yang diperlukan dalam
melakukan upaya penegakan hukum bagi perusahaan HTI yang tidak menerapkan
kebijakan tanpa bakar serta memberikan masukan bagi kegiatan pengendalian kebakaran
khususnya untuk perkebunan. Sasaran kegiatan ditujukan khususnya pada perusahaan
HTI dan perkebunan dan umumnya kepada warga masyarakat yang berada di dalam 3
wilayah Kabupaten prioritas yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi
Banyuasin (MUBA) dan Kabupaten Banyuasin.

Hasil studi menunjukkan bahwa upaya pengendalian kebakaran hutan khususnya pada
areal usaha berskala besar yaitu perkebunan dan kehutanan, tidak cukup hanya dengan
mengandalkan aspek tehnis belaka karena tidak membuat mereka jera melakukan
kegiatan pembakaran, hal tersebut terbukti dengan makin meningkatnya jumlah hotspot
pada setiap musim kemarau yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara
sebagian warga masyarakat telah menyadari bahwa akibat dampak asap telah
mengganggu kesehatan, keamanan dan transportasi, untuk itu maka bahaya asap tersebut
harus segera dikurangi terlebih lagi dengan predikat lumbung energi dan pangan yang
tengah dicapai oleh Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu aspek non tehnis dalam upaya
pengendalian kebakaran tersebut adalah penerapan hukum bagi para pembakaran illegal
seperti yang juga sudah dilakukan oleh beberapa provinsi di Sumatera dan Kalimantan.
Khusus untuk provinsi Sumatera Selatan penegakan hukum bagi para pembakar illegal
sudah saatnya untuk segera diterapkan dengan ujung tombaknya adalah Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA).

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa penerapan aspek hukum dalam kegiatan
pengendalian kebakaran hutan sangat mungkin dan harus segera dilakukan karena
dengan aspek tehnis saja tidak cukup serta diharapkan Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) dapat menjadi ujung tombaknya seperti juga
dilakukan di Provinsi Lain. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah bahwa karena
sebagian besar asap yang dihasilkan selama musim kemarau terbukti berasal dari
kegiatan pembakaran baik secara sengaja maupun kelalaian yang dilakukan oleh
kelompok usaha berskala besar (perkebunan dan kehutanan), untuk itu kepada mereka
diharapkan segera memenuhi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang harus
mereka sediakan serta harus tunduk pada aturan yang berlaku. Penerapan upaya hukum
baik secara adminsitratif, pidana maupun perdata dalam kerangka pengendalian
kebakaran hanya diterapkan pada mereka yang tidak tunduk pada aturan main tersebut
dan terbukti telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. iii
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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sudah dapat dipastikan bahwa pada 10 tahun terahir tampaknya asap yang bersumber dari kegiatan
pembakaran hutan dan lahan tidak pernah absen di Provinsi Sumatera Selatan bahkan dalam
beberapa tahun terakhir dampaknya makin memburuk. Puncaknya adalah ketika
diselenggarakannya PON XVI yang berlangsung pada September 2004, dan nyaris mengganggu
kegiatan olah raga nasional tersebut apabila tidak dilakukan upaya pencegahan sejak dini yang
dilakukan oleh Gubernur, Bupati, instansi terkait, dan warga masyarakat. Hal itu tampak dari
peningkatan jumlah hotspot (titik panas) yang sangat fantastis yang mendekati hampir 200 %
dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan sebagian besar terjadi pada bulan Oktober (Solichin,
2005).

Hal ini sesungguhnya merupakan suatu indikasi bahwa ancaman kabut asap yang bersumber dari
pembakaran baik yang dilakukan untuk tujuan komersial maupun untuk kebutuhan sehari-hari akan
merupakan ancaman yang nyata pada setiap musim kemarau dan dampaknya tidak hanya akan
dialami oleh masyarakat (baik yang melakukannya maupun tidak) tetapi juga akan mengganggu
berbagai kepentingan masyarakat lainnya seperti kegiatan perekonomian, sosial, transportasi dan
lain-lain yang pada akhirnya akan merugikan provinsi Sumatera Selatan sendiri.

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk menahan
laju perusakan lingkungan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik tidak cukup hanya dengan
mengandalkan kemampuan tehnis belaka, tetapi juga harus didukung oleh aspek non tehnis lain
seperti misalnya kegiatan penegakan hukum. Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
sudah jelas tertulis bahwa setiap orang dilarang melakukan pembakaran, pembakaran hanya
dibenarkan untuk tujuan khusus atau tidak dapat dielakkan seperti pembasmian hama dan penyakit
serta untuk pembinaan habitat tumbuhan dan satwa, dan untuk melakukan kegiatan itu harus
mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Khusus kepada masyarakat maka pembakaran hanya
dibenarkan dan berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional yang membuka ladang dan
kebunnya. Untuk menghindari terjadinya kebakaran di luar lokasinya perlu dilakukan upaya
pencegahan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing seperti
melaui peningkatan kesadaran masyarakat adat atau tradisional. Melihat peraturan perundangan
yang tersedia maka jelas sekali bahwa kegiatan pembakaran tidak dapat dibenarkan dan untuk itu
khususnya kepada masyarakat perlu diberikan alternative lain untuk tidak membakar dan kepada
dunia usaha maka penegakan hukum adalah salah satu upaya pemecahannya.

Kegiatan penegakan hukum bagi para dunia usaha yang melakukan pembakaran dengan sengaja
baik secara langsung maupun tidak langsung telah dilakukan di beberapa daerah dimana asap telah
mengganggu kehidupan warga dan lingkungannya seperti yang tengah dilakukan di Provinsi Riau,
Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dimotori oleh Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), dan didukung penuh oleh Gubernur
yang bersangkutan, sementara untuk melakukan tindakan penyelesaian terhadap masyarakat maka
kini telah tersedia Perda untuk itu dan tindakan lebih tegas lagi dengan dilakukan penahanan oleh
pihak Kepolisian kepada warga masyarakat yang ketahuan secara sengaja telah menggunakan api



Fire Management Assessment and Recommendations of Using Law Enforcement
for HTI’s and Estate Crops

South Sumatra Forest Fire Management Project

2

dalam penyiapan lahannya dimana yang bersangkutan bukan masyarakat adat atau tradisional
seperti yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Akibat tindakan tegas tersebut kini 6
orang telah ditahan dan diproses pidana atas tuduhan melakukan perusakan lingkungan hidup
seperti yang diatur dan sesuai dengan Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Sementara kepada perusahaan perkebunan sawitpun telah pula dikenakan
sanksi pidana maupun perdata, seperti yang dialami oleh PT.Adei Plantation and Industry.

Tampaknya upaya penegakan hukum di Provinsi Sumatera Selatan khususnya kepada para
pembakar terutama kepada mereka yang telah dengan sengaja melakukannya untuk kepentingan
dunia usaha yang benar-benar dilarang menurut peraturan perundangan yang berlaku, maupun
kepada mereka yang secara tidak sengaja mengakibatkan timbunya kebakaran yang berdampak
pada perusakan lingkungan harus segera dilakukan. Hal tersebut sangat mungkin dan harus segera
dilakukan mengingat Provinsi Sumatera Selatan telah memproklamirkan dirinya sebagai provinsi
“Lumbung Energi dan Pangan ”. Keinginan tersebut tidak hanya cukup untuk dikumandangkan dan
disosialisasikan semata tetapi juga harus diimbangi dengan tindakan nyata di lapangan dalam
rangka mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah mengurangi laju perusakan lingkungan dan
menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
Untuk itu peranan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dituntut peranannya yang
lebih besar dari selama ini termasuk penegakan hukum kasus pembakaran hutan dan lahan dimana
instansi ini adalah yang paling berkompeten dan dapat menjadi benteng terdepan dalam melakukan
tugasnya.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penyusunan assesment manajemen pengendalian kebakaran melalui upaya penegakan
hukum bagi perusahaan HTI dan perkebunan adalah:

1. Menyiapkan informasi yang tepat tentang pengendalian kebakaran hutan bagi anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Menyusun langkah yang diperlukan dalam melakukan upaya penegakan hukum bagi
perusahaan HTI yang tidak menerapkan kebijakan tanpa bakar

3. Menyediakan masukan bagi kegiatan pengendalian kebakaran untuk perkebunan

Sasaran kegiatan ditujukanan khususnya pada perusahaan HTI dan perkebunan dan umumnya
kepada warga masyarakat yang berada di dalam 3 wilayah Kabupaten prioritas yaitu Kabupaten
Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) dan Kabupaten Banyuasin.
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2. SUMBERDAYA ALAM SUMATERA SELATAN

Provinsi Sumatera Selatan termasuk salah satu provinsi terkaya di Pulau Sumatera, karena beragam
sumberdaya alam yang tersedia, sarana dan prasarana yang mendukung serta masih terbukanya
peluang besar untuk berinvetasi sehingga menjadikannya sebagai salah satu provinsi yang menjadi
incara para investor. Kekayaan alamnya tidak hanya bersumber pada minyak dan gas saja tetapi
juga pada sumberdaya lainnya seperti kehutanan dan perkebunan. Peranan sumberdaya kehutanan
dan perkebunan cukup memberikan andil bagi Provinsi Sumatera Selatan, hal itu dapat dilihat dari
nilai ekspornya yang telah mencapai nilai US$ 1.128.170.000.000 pada tahun 2004 (Anonimous,
2005b). Namun dibalik itu semua masih banyak terdapat faktor yang harus diperhatikan dalam
melestarikan produksinya, seperti lahan kritis dan sangat kritis yang harus dipulihkan, serta
ancaman perusakan lingkungan yang salah satunya berasal dari kegiatan pembakaran hutan dan
lahan yang dilakukan secara sengaja baik untuk tujuan komersial maupun untuk kepentingan
sendiri.

2.1. Sumberdaya Kehutanan

Luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan adalah 3.774.457 ha atau sekitar 38 % dari luas
daratan yaitu 10.104.400 ha. Luas kawasan hutan tersebut (Sarjito, 2005) terbagi ke dalam Hutan
Konservasi (HK) seluas 711.778 ha; Hutan Lindung (HL) seluas 539.645 ha; Hutan Produksi seluas
2.252.034 ha yang terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPTerbatas) seluas 213.679 ha; Hutan
Produksi Tetap (HPTetap) seluas 1.810.023 ha dan Hutan Produksi Konversi (HPKonversi) seluas
498.332 ha. Kawasan hutan yang kondisinya berhutan seluas 1.429.521 ha (37,87 %) dan tidak
berhutan seluas 2.344.936 ha (62,13 %). Di Provinsi Sumatera Selatan juga terdapat lahan gambut
yang cukup luas yakni di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) seluas 500.000 ha; di Kabupaten
Musi Banyuasin (MUBA) seluas 250.000 ha; di Kabupaten Banyuasin seluas 200.000 ha; di
Kabupaten Muara Enim seluas 45.000 ha dan di Kabupaten Musi Rawas seluas 35.000 ha.

Pembangunan kehutanan di Sumatera Selatan dibagi ke dalam 3 zone (Sarjito, 2005):

1. Zone 1, Subanjeriji-Benakat, luas 296.400 ha
- Muara Enim,
- Lahat,
- OKU,
- OKU Timur,
- Musi Rawas

2. Zone 2, Simpangheran-Beyuku (OKI), luas 426.925 ha
3. Zone 3, Mangsang Mendis-Lalan, luas 615.000 ha

- Musi Banyuasin
- Banyuasin

2.1.1. Pembangunan Kehutanan di Zone 1 (Subanjeriji-Benakat).

Pada zone 1 telah dibangun Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 193.500 ha oleh PT.Musi Hutan
Persada (PT.MHP) dan sudah berproduksi. Produksi kayu/tahun adalah 2.171.400 m3, dengan
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menyerap tenaga kerja sebanyak 20.000 orang dengan nilai investasi Rp. 967.500.000.000,00 dan
PSDH senilai Rp.6.079.920.000,00.

Selain HTI pada zone 1 juga telah berdiri satu industri Pulp yaitu PT.Tanjung Enim Lestari
(PT.TEL) dengan kapasitas produksi 450.000 ton/tahun, yang memanfaatkan bahan baku yang
berasal dari PT.MHP sebanyak 2,2 juta m3/tahun. Nilai investasi pada tahun 1994 senilai Rp. 2,5
Triliun, dengan hasil ekspor melalui Lampung sebesar US$ 315 juta /tahun dan menyerap tenaga
kerja sebanyak 1.124 orang.

2.1.2. Pembangunan Kehutanan di Zone 2 (Simpangheran-Beyuku).

Pada zone 2 ini tengah dibangun Hutan Tanaman Industri dengan target penanaman seluas 462.925
ha dan diharapkan mampu memproduksi kayu sebanyak 68.438.000 m3 (8.679.750 m3/tahun).
Nilai investasi pembangunan HTI tersebut sebesar Rp.2.314.625.000.000,00 dengan nilai PSDH
sebesar Rp.24.303.300.000,00 serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40.000 orang.

Pada zone 2 ini juga akan dibangun 2 industri pulp dengan kapasitas produksi masing-masing
sebanyak 500.000 ton/tahun sehingga produksi pulp per tahun diperkirakan sekitar 1000.000 ton.
Nilai nvestasi ke dua industri pulp tersebut diperkirakan sekitar Rp. 16,5 Triliun yang diharapkan
mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.500 orang.

2.1.3. Pembangunan Kehutanan di Zone 3 (Mangsang-Lalan).

Pada zone 3 ini tengah dibangun Hutan Tanaman Industri dengan target penanaman seluas 615.000
ha yang diharapkan mampu memproduksi kayu sebanyak 92.250.000 m3 atau setara dengan
11.531.250m3/tahun. Nilai investasi pembangunan HTI tersebut diperkirakan sebesar Rp.
4.035.000.000.000,00 dengan nilai PSDH Rp. 32.287.500.000,00 serta diharapkan mampu
menyerap tenaga kerja sebanyak 60.000 orang.

Pada zone 3 ini juga akan dibangun 3 industri pulp dengan kapasitas produksi masing-masing
sebanyak 500.000 ton/tahun sehingga produksi pulp per tahun diperkirakan sekitar 1.500.000 ton.
Nilai nvestasi ke tiga industri pulp tersebut diperkirakan sekitar US$ 750.000.000 yang diharapkan
mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3.750 orang.

2.2. Sumberdaya Pertanian

Pada tahun 2004 (Anonimous, 2005a) luas areal perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan (Tabel 2-
1) adalah 1.774.687 ha, sebagian besar (83,42 %) diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat, 14
% perkebunan swasta besar (PBS) dan 3,38 % perkebunan besar Negara (PBN). Komoditi utama
adalah karet dengan luas areal 928.182 ha (52,19 %), kelapa sawit 488.691 ha (27,48 %), kopi
272.542 ha (15,32 %) dan kelapa seluas 50.941 ha (2,86 %). Komoditi selain perkebunan adalah
seperti tebu, lada, teh dan lain-lainnya seluas 38.291 ha (2,15 %). Luas areal perkebunan karet
(Tabel 2-2) dan kelapa sawit (Tabel 2-3) tersebar pada 13 kabupaten dan kota dengan tingkat
produksi yang bervariasi.
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Tabel 2-1. Luas areal perkebunan berdasarkan pola pengusahaan di Provinsi Sumatera Selatan
tahun 2004

No. Komoditi Luas areal (ha)
PR PBS PBN Jumlah

1 Karet 885.556 30.354 12.272 928.182
2 Kelapa Sawit 234.793 219.670 34.228 488.691
3 Kopi 272.542 272.542
4 Kelapa 48.642 2.299 50.941
5 Lain-lain 24.591 13.700 38.291

Jumlah 1.466.124 252.323 60.200 1.778.647
(%) 82.43 14.19 3.38 100.00

Sumber: Anonimous (2005a)

Tabel 2-2. Luas areal karet berdasarkan pola pengusahaan di Provinsi Sumatera Selatan tahun
2004

No. Kabupaten/Kota Luas areal (ha)
PR PBS PBN Jumlah

1 Musi Banyuasin 155.952 4.458 160.410
2 Banyuasin 80.262 3.716 4.848 88.826
3 Musi Rawas 215.215 1.357 216.571
4 Lubuk Linggau 8.028 - 8.028
5 Lahat 20.933 12 1.764 22.709
6 Pagar Alam 82 - 82
7 Muara Enim 169.029 822 4.035 173.886
8 OKU 62.424 580 1.625 64.629
9 OKU Timur 38.306 80 - 38.386
10 OKU Selatan 95 - - 95
11 OKI 100.563 11.770 - 112.333
12 Ogan Ilir 16.714 7.559 - 24.273
13 Prabumulih 17.954 - - 17.954
14 Palembang - - - -

Jumlah 885.556 30.354 12.272 928.182
(%) 95.41 3.27 1.32 100.00

Sumber: Anonimous (2005a)
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Tabel 2-3. Luas areal dan produksi perkebunan kelapa sawit berdasarkan pola pengusahaan di
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2004

No. Kabupaten/Kota Luas areal (ha)
PR/Plasma PBS PBN Jumlah

1 Musi Banyuasin 51.314 54.448 - 105.762
2 Banyuasin 31.366 17.608 16.216 65.191
3 Musi Rawas 21.733 49.929 - 71.662
4 Lubuk Linggau 200 - - 200
5 Lahat 10.752 25.884 - 36.636
6 Pagar Alam - - - -
7 Muara Enim 24.192 18.830 12.381 55.403
8 OKU 22.672 7.563 5.631 35.865
9 OKU Timur 5.664 3.595 - 9.259
10 OKU Selatan - - - -
11 OKI 59.408 36.907 - 96.315
12 Ogan Ilir 4000 4.907 - 8.907
13 Prabumulih 3.491 - - 3.491
14 Palembang - - - -

Jumlah 234.793 219.670 34.228 488.691
(%) 48.05 44.95 7.00 100.00

Sumber: Anonimous (2005a)

Produksi perkebunan tahun 2004 sebesar 2.378.995 ton yang terdiri dari karet 641.232 ton, kelapa
sawit 1.459.722 ton (CPO sebanyak 1.183.143 ton) dan inti sawit/kernel 276.579 ton), kopi 144.163
ton (biji kering), kelapa 67.220 ton (setara kopra), serta aneka komoditi lain seperti gula, teh, kayu
manis, kemiri, nilam, gambir, pinang dan lain-lain sebanyak 66.658 ton.

Selain itu di Provinsi Sumatera Selatan juga terdapat 19 unit pabrik pengolahan karet remah (crumb
rubber) dengan total kapasitas sebesar 662.400 ton per tahun, pabrik pengolahan minyak kelapa
sawit (CPO) 38 unit dengan kapasitas 1.890 ton TBS perjam dan pabrik gula dengan kapasitas 6000
ton tebu per hari (TCD) serta 1 unit industri hilir pengolahan minyak goreng dengan kebutuhan
bahan baku 600.000 ton CPO per tahun (Anonimous, 2005a).

Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatn sesuai dengan
Peraturan Daerah No.5 tahun 1994, kawasan budidaya hutan diarahkan untuk budidaya perkebunan
sekitar 3,2 juta ha dimana baru 1,8 juta ha yang sudah dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan,
sehingga masih tersisa sekitar 1,4 juta ha lagi yang dapat dikembangkan untuk perkebunan, dan
telah dialokasikan menjadi 1,1 juta ha untuk pengembangan kelapa sawit, 250.000 ha untuk karet,
21.000 ha untuk tebu dan sisanya untuk pengembangan komoditi perkebunan rakyat lainnya.

Kontribusi perkebunan bagi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan cukup besar, hal itu dapat
dlihat dari (Anonimous, 2005a):
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1. Kontribusi perkebunan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2004
(tanpa migas) sebesar 10,61 %, dimana jika dibandingkan dengan sektor pertanian dan
kehutanan, peranan perkebunan mencapai 42,97 % (Tabel 2-4).

2. Nilai ekspor komoditi perkebunan tahun 2004 (Tabel 2-5) sebesar US$ 839.242.000.000
(69,18%) yang berasal dari ekspor komoditi karet US$ 618.219.249 (73,66%),
CPO/derivate US$217.268.505 (25,89 %) dan kopi US$ 3.754.675(0,45 %), sementara
total ekspor non migas Provinsi Sumatera Selatan sebesar US$ 1.213.070.000.000.
Ekspor komoditi perkebunan tahun 2004 ini telah mengalami peningkatan sebesar 41,47
% bila dibandingkan dengan ekspor tahun 2003 dimana volumenya adalah 926.546.614
ton dengan nilai US$ 593.214.064.

3. Subsektor perkebunan merupakan mata pencaharian (lapangan kerja) sebagain besar
penduduk, dimana dari areal seluas 1.778.647 ha telah memberikan lapangan kerka
langsung pada 700.000 KK petni pekebun dan sekitar 100.000 orang lagi yang bekerja
pada sektor upah dan jasa. Bila per KK terdapat 4 jiwa maka subsektor perkebunan telah
memberikan penghidupan bagi sekitar 3,2 juta jiwa (48,7 % dari total penduduk
Sumatera Selatan yang berjumlah 6,7 juta jiwa).

Tabel 2-4. Realisasi Ekspor Non Migas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2004

Sumber: Sumber: Anonimous (2005b)

Tabel 2-5. Perkembangan ekspor komoditas perkebunan provinsi Sumatera Selatan tahun 2003
dan 2004

No. KOMODITI EKSPOR 2003 EKSPOR 2004
Volume
(Ton)

Nilai
(US$ Juta)

Volume
(Ton)

Nilai
(US$ Juta)

1 Karet 483.049.233 438.744.695 527.377.095 618.219.249
2 CPO/Derivat 435.548.881 150.280.919 559.779.426 217.268.505
3 Kopi 7.948.500 4.188.450 6.655.200 3.754.675

Jumlah 926.546.614 593.214.064 1.093.811.721 839.242.429
(%) 100.00 100.00 118.05 141.47

Sumber: Anonimous (2005b)

No. Komoditi Volume (Ton) Nilai (000 US$)
1 Karet 527.370 618.219
2 Produk Kelapa Sawit 559.779 217.269
3 Pulp 357.005 153.373
4 Kopi 6.655 3.755
5 Kayu Lapis 59.296 38.767
6 Udang 1.583 10.893
7 Lain-lain 300.763 85.894

Total 1.612.451 1.128.170
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3. LUMBUNG ENERGI DAN PANGAN

Keinginan provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi Lumbung Energi dan Pangan tampaknya
benar-benar ingin disandangnya dan tidak hanya sekedar dalam tataran wacana belaka. Hal itu
terungkap dari fakta dan data yang tersedia yang menunjukkan kemampuan Provinsi Sumatera
Selatan untuk merealisasikan keinginannya tersebut. Namun pada kajian ini pembahasan hanya
diutamakan pada lumbung pangan saja yaitu pertanian (perkebunan) dan kehutanan.

3.1. Potensi Pertanian (Perkebunan)

Berdasarkan informasi dan data yang tersedia teruangkap bahwa hingga tahun 2009 mendatang
program pembangunan pertanian khususnya padi diarahkan untuk mengoptimalkan rawa pasang
surut hingga 117.900 ha dengan pengembangan menggunakan irigasi seluas 22.000 ha dan melalui
rehabilitasi sawah lebak seluas 97.200 ha. Hal itu diharapkan untuk memenuhi proyeksi target 2009
dimana luas areal produktif mencapai 724.381 ha dengan proyeksi produksi 5.499.856 GKG/PPK,
sementara itu data saat ini menunjukkan bahwa telah tersedia lahan produktif seluas 513.176 ha
dengan produksi 1.867.720 ton GKG/PPK (Tabel 3-1). Diharapkan dalam kurun waktu 2005-2009
maka Provinsi Sumatera Selatan akan mampu memasok beras ke provinsi lain sebanyak lebih dari 2
juta ton beras.

Tabel 3-1. Existing dan potensi tanaman pangan dan holtikultura Provinsi Sumatera Selatan

No. Komoditi Tipologi
lahan

Ekisting
Volume

(Ha)

Eksisting
Produksi
(TON)

GKG/PPK

Proyeksi
2009

Volume (ha)

Proyeksi 2009
Produksi
(TON)

GKG/PPK

1 Padi Irigasi 83.637 405.457 95.257 1.366.284
Pasang surut 147.885 504.288 165.828 775.525
Lebak 161.341 557.694 303.443 1.676.676
Tadah Hujan 120.313 400.281 159.853 1.681.371
JUMLAH 513.176 1.867.720 724.381 5.499.856

2 Jagung Lahan kering
Dan sawah

23.859 65.234 52.667 144.000

3 Sayuran Dataran tinggi 6.608 35.270 7.203 55.180
4 Buah Dataran tinggi 28.934 436.050 40.000 750.000

Sumber: Anonimous (2005b)

Selain padi itu komoditi lainpun yang termasuk dalam komoditas perkebunanpun juga mendapat
perhatian dalam rangka mencapai lumbung pangan pada tahun 2009, misalnya seperti karet dan
kelapa sawit yang merupakan komoditi perkebunan Sumatera Selatan yang memiliki keunggulan
komparatif dan kompetitif baik nasional, maupun global dan dapat memberikan efek ganda dalam
menggerakkan perekonomian masyarakat (Agribisnis, 2005). Diharapkan pada akhir tahun 2009
luas areal perkebunan karet mencapai 1 juta ha dengan total produksi 800.000 ton karet kering,
sementara luas areal perkebunan sawit dapat mencapai 800.000 ha dengan total produksi CPO
mencapai 1,8 juta ton dan inti sawit (kernel) 360.000 ton (Tabel 3-2) .
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Tabel 3-2. Potensi Perkebunan dan Kehutanan di Sumatera Selatan

No. Komoditi Tipologi
lahan

Ekisting
Volume

(Ha)

Eksisting
Produksi

(TON/M3)

Proyeksi
2009

Volume
(ha)

Proyeksi
2009

Produksi
(TON/M3)

1 Karet Lahan kering 928.182 641.232 1.000.000 800.000
2 Sawit Lahan kering 488.691 1.459.722 800.000 1.800.000
3 Kopi Dataran

tinggi
272.543 144.163 275.000 150.000

4 HTI Lahan kering 230.000 2.300.000 550.000 10.300.000
5 HCP Lahan kering 10.000 15.000 50.000 75.000
6 AUK Lahan kering 36.617 3.028 72.000 15.140

Sumber: Anonimous (2005b)

Untuk mencapai sasaran tersebut maka dalam kurun waktu 2005-2009 akan diremajakan areal
perkebunan karet seluas 100.000 ha (Tabel 3-3) disamping dilakukan juga pengembangannya pada
areal seluas 80.000 ha (Tabel 3-4).

Tabel 3-3. Peremajaan luas areal karet 100.000 ha dari tahun 2005-2009

No. Kab/Kota luas areal (ha) Total
2005 2006 2007 2008 2009

1 MUBA 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000
2 Banyuasin 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500
3 OKI 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
4 Ogan Ilir 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
5 OKU 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
6 OKU Timur 500 500 500 500 500 2.500
7 Muara Enim 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000
8 Lahat 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
9 MURA 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000
10 Prabumulih 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000

Jumlah 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000
Sumber: Anonimous (2005b)
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Tabel 3-4. Pengembangan luas areal karet 80.000 ha dari tahun 2005-2009 (Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selata, Maret 2005)

No. Kab/Kota Luas areal (ha) Total
2005 2006 2007 2008 2009

1 MUBA 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
2 Banyuasin - 1.000 1.000 1.000 - 3.000
3 OKI 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
4 Ogan Ilir 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
5 OKU 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
6 OKU Timur 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
7 Muara Enim 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
8 Lahat 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
9 MURA 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000
10 Prabumulih - 500 500 500 500 2.000

Jumlah 15.000 16.500 16.500 16.500 15.500 80.000
Sumber: Anonimous (2005a)

Untuk menunjang sasaran tersebut khususnya produksi karet maka perlu dibangun pabrik crumb
rubber (Agribisnis, 2005) dengan kapasitas 350.000 ton per tahun sehingga kapasitas terpasang
pada tahun 2009 mencapai 1 juta ton per ha. Selain itu untuk mendukung program peremajaan karet
rakyat maka perlu dibangun industri pengolahan kayu karet yaitu Medium Density Fibreboard
(MDF) dengan kapasitas 300.000 ton per tahun. Diharapkan pada tahun 2009 total kapasitas pabrik
industri pengolahan kayu karet mencapai 450.000 ton per tahun. Untuk mendukung proyeksi
produksi CPO yang mencapai 1,8 juta ton tersebut maka perlu dibangun pabriknya dengan kapasitas
750 ton TBS per jam sehingga total kapasitas terpasang pada tahun 2009 mencapai 2.650 ton per
jam.

3.2. Potensi Kehutanan

Peranan sektor kehutanan juga diharapkan peranannya dalam mencapai predikat lumbung energi
dan pangan, karena kualitas sumberdaya hutan juga turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian
target tersebut. Pada tahun 2009 diharapkan terdapat 550.000 ha areal HTI dengan produksi kayu
sebesar 10,3 juta m3/tahun, dengan investasi Rp.6.220 Milyar atau sekitar Rp. 1.220 Milyar/tahun
dan PSDH sebesar Rp.28,8 Milyar/tahun (Tabel 3-5).

Industri pulp diharapkan pula peranannya untuk mendukung pemanfaatan produksi HTI tersebut
sehingga pada tahun 2009 produksinya diproyeksikan mencapai 2.500.000 ton/tahun dengan nilai
investasi sebesar Rp.12-15 Triliun dan dengan nilai eksport senilai US$ 1 Milyar (Tabel 3-5).

Selain harapan peranan sektor kehutanan digantungkan pada HTI dan industri pulp juga diharapkan
dukungan pula dari produksi bukan kayu seperti madu dengan proyeksi 28 ton/tahun, rotan 1.000
ton/tahun, dan damar 2.000 ton/tahun (Tabel 3-5).
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Tabel 3-5. Skenario Kehutanan tahun 2009

Uraian Tahun 2004 Tahun 2009
Hutan tanaman daur 8 tahun (Acacia sp)

Luas areal berproduksi (ha) 230.000 550.000
Produksi kayu (juta m3/thn) 2,2 10,3
Investasi tanaman (Milyar Rp) 162,5 6.220 (1.220/thn)
PSDH (Milyar Rp/thn) 6,0 28,8

Industri pulp (000 ton/thn)
Investasi (Triliun Rp) 2.25 12-15

Hutan alam (ha) 75.000 275.000
Produksi Non Kayu/thn

Madu (ton/thn) 12 28
Rotan (ton/thn) 550 1000
Damar (ton/thn) 1000 2000

Penyerapan tenaga kerja (orang) 24.000 105.000
Niali Ekspor pulp (US$ 400/Ton) US$ 180 Juta US$ 1 Milyard
Sumber: Anonimous (2005a)

4. BEBERAPA FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Keinginan untuk menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi dan Pangan
adalah hal yang sangat wajar namun hal tersebut tidak cukup hanya dengan slogan-slogan maupun
kunjungan-kunjungan belaka namun harus pula disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan
produksi yang ada dan meningkatkannya serta memulihkan areal-areal potensial yang sekarang
sedang kritis atau sangat kritis. Kalau hal ini dibiarkan bukan tidak mungkin harapan untuk menjadi
provinsi Lumbung Energi dan Pangan baru dalam tataran wacana dan belum dalam tataran
implementasi nyata di lapangan.

4.1. Lahan Kritis

Berdasarakan hasil perhitungan BP DAS Musi pada tahun 2003 terdapat lahan kritis seluas
3.076.241 ha (Tabel 4-1 ) yang terbagi ke dalam kategori sangat kritis seluas 892.691 dan kritis
seluas 2.183.549 ha (Harsono, 2005). Lahan kritis tersebut tersebar baik di dalam kawasan hutan
maupun di luar kawasan hutan. Kerusakan hutan dan lahan akan bertambah apabila pengelolaan
hutan dan lahan tersebut tidak sesuai dengan kaidah konservasi dan dan daya dukungnya. Akibat
pengelolaan hutan dan lahan yang tidak tepat dan kesengajaan dari beberap pihak yang tidak
bertanggungjawab telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kerusakan lingkungan.
Kerusakan lingkungan ini tidak saja dirasakan oleh mereka yang berada di sekitar seumberdaya
alam tersebut tetapi juga berdampak kepada masyarakat luas. Dampak dari kerusakan tersebut
sangat merugikan bagi kehidupan manusia itu sendiri baik dari sisi ekonomi, lingkungan maupun
sosial.
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Tabel 4-1. Lahan Kritis (Kritis dan Sangat Kritis) di Provinsi Sumatera Selatan

No. Kabupaten/Kota Fungsi Kawasan (ha) Total (ha)
Kawasan budidaya

pertanian
Kawasan Hutan

Lindung
Kawasan Lindung

diluar kawasan hutan

1 Banyuasin 347.035,68 78.255,70 59.924,67 485.216,05
2 Muara Enim 111.987,61 14.855,69 45.843,05 172.686,35
3 Musi Banyuasin 130.882,05 962,24 171.634,87 303.479,16
4 Musi Rawas 157.880,23 80.508,99 197.825,57 436.214,79
5 Ogan Ilir 56.457,57 - - 56.457,57
6 OKI 262.678,68 74.238,04 787.074,79 1.123.991,51
7 Lahat 99.846,49 74.918,00 12.276,50 187.040,99
8 OKU 14.700,01 3.799,83 22.240,74 40.740,58
9 OKU Selatan 63.071,93 25.310,78 19.359,50 107.742,20
10 OKU Timur 97.152,58 - 7.226,78 104.379,36
11 Lubuk Linggau 19.198,84 6.596,90 798,27 26.594,00
12 Pagar Alam 13.070,56 11.554,62 - 24.625,18
13 Palembang 5.364,82 - - 5.364,82
14 Prabumulih 1.533,55 - 175,51 1.709,06

Jumlah 1.380.860,60 371.000,79 1.324.380,25 3.076.241,62
Sumber: Anonimous (2005b)

Lahan kritis (Harsono, 2005) terjadi karena butiran tanah yang subur terbawa air hujan ke sungai
(erosi), kemudian terjadi pengendapan (sedimentasi) butiran tanah yang terangkut tersebut. Pada
akhirnya sedimentasi akan menyebabkan pendangkalan sungai, akibatnya kesuburan lahan pada
daerah hulu akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan produktivitas lahan usahatani menjadi
menurun yang pada akhirnya terjadi penurunan pendapatan petani.

Dari sisi keanekaragaman hayati dan kekayaan alam, kerusakan hutan dan lahan akan menyebabkan
semakin langkanya flora dan fauna yang spesifik Sumatera Selatan seperti Gajah sumatera, harimau
sumatera, siamang, dan punahnya sumber-sumber genetik lain. Kondisi diatas adalah sebagian dari
dampak kerusakan hutan dan lahan yang menyebabkan terganggunya ekosistem di dalam Daerah
Aliran Sungai (Harsono, 2005).

Penyebab kerusakan hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan diakibatkan oleh beberapa faktor
yaitu (Harsono, 2005):

- Pengusahaan untuk budidaya tanaman semusim dan perkebunan rakyat
- Penebangan liar
- Pemanfaatan lahan yang tidak memperhatiakn kaidah konservasi
- Kebakaran hutan/lahan yang hamper terjadi pada setiap musim kemarau

Dampak kerusakan hutan dan lahan diantaranya (Harsono, 2005):
- Erosi dan sedimentasi

(Kondisi hidrologi pada sub-sub DAS Sebatan dan Lintang kiri telah menyebabkan
terjadinya erosi hingga mencapai 3.311 ton/ha/th atau dengan ketebalan 0,397
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cm/tahun, dengan koefisien rezim sungai (perbedaan antara debit sungai maksimum
dan minimum cukup besar mencapai 7,440-32,99 dan koefisien limpasan yang
mencapai 65,5 % yang mengakibatkan biaya pengerukan tinggi

- Banjir
- Tanah longsor
- Penurunan produksi lahan
- Terancamnya populasi flora fauna
- Kabut asap

Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan yang berkepanjangan yang pada akhirnya
akan menimbulkan dampak bagi invetasi dan akan juga berdampak negative terhadap masyarakat
karena mereka harus mencari alternative lain untuk memenuhi kebutuhannya akibat sumberdaya
lahan tidak lagi mampu memberikan penghidupan pada mereka maka saat ini tengah dilakukan
upaya pemulihan dan peningkatan kemampuan fungsi hutan dan lahan dengan melibatkan para
pihak secara terpadu sebagai ujung tombak dan pelaku utama dalam satu Gerakan Nasional yang
diwujudkan melalui gerakan yang dikenal dengan nama Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(GERHAN).

Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) di Provinsi Sumatera Selatan sudah mulai
dilakukan sejak tahun 2004 pada semua kabupaten/kota kecuali Prambumulih dengan luas sasaran
12.000 ha. Pada tahun 2005 direncakana GERHAN akan diarahkan pada areal seluas 50.570 ha
pada seluruh kabupaten/kota dengan menggunakan berbagai jenis tanaman. Kawasan hutan yang
akan dipulihkan dengan kegiatan GERHAN ini seluas 26.800 ha dengan jumlah tanaman sebanyak
40.242.150 batang yang terdiri dari jenis tanaman kayu-kayuan 27.098.475 batang dan jenis
tanaman serbguna/MPTS (multi purpose tree species) sebannyak 7.254.125 batang. Luas areal di
luar kawasan hutan yang akan direhabilitasi adalah 23.770 ha dengan jumlah total tanaman
10.613.170 batang yang terdiri dari tanaman kayu-kayuan sebanyak 7.470.240 batang dan tanaman
serbaguna sebanyak 3.342.930 batang.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Provinsi Sumatera Selatan direncanakan Selama 5 tahun
(2004-2008) akan mampu mereduksi lahan kritis seluas 342.840 ha dengan cara melakukan
kegiatan penghijauan pada areal seluas 209.627 ha dan reboisasi pada areal seluas 133.213 ha yang
tersebar pada kabupaten/kota (Tabel 4-2).

Tabel 4-2. Rekapitulasi Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) selama 5 tahun (2004-2008)
di Provinsi Sumatera Selatan

No. Kabupaten Luar Kawasan Hutan (Ha) Dalam Kawasan Hutan (Ha)
2004 2005 2006 2007 2008 Total 2004 2005 2006 2007 2008 Total

I. OKU 7.736 7.337 7.089 6.764 6.056 34.982 12.000 16.000 15.409 15.500 15.500 74.409
OKU Selatan 3.532 3.332 3.159 2.976 2.582 15.581 4.750 5.000 6.788 6.870 6.585 29.993
OKU 1.807 1.705 1.665 1.523 1.340 8.040 7.100 10.850 8.344 8.330 8.615 43.239
OKU Timur 2.397 2.300 2.265 2.265 2.134 11.361 150 150 277 300 300 1.177

II MUBA 1.200 1.200 1.450 1.500 1.500 6.850 1.700 3.700 3.300 3.300 3.300 15.300
MUBA 700 700 950 1.000 1.000 4.350 1.200 3.200 2.800 2.800 2.800 12.800
Banyuasin 500 500 500 500 500 2.500 500 500 500 500 500 2.500

III LAHAT 800 400 190 100 100 1.590 6.525 3.850 3.910 4.750 2.256 21.291
Pagar Alam 200 200 100 100 100 700 5.000 1.000 1.000 750 - 7.750
Lahat 600 200 90 - - 890 1.525 2.850 2.910 4.000 2.256 13.541
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IV MURA 3.160 1.885 1.525 1.405 1.570 9.545 464 1.600 1.600 1.600 1.000 6.264
Musi Rawas 2.810 1.485 1.125 1.005 1.170 7.595 100 1.500 1.500 1.500 900 5.500
Lubuk Linggau 350 400 400 400 400 1.950 364 100 100 100 100 764

V MUARA
ENIM

8.270 16.925 15.925 15.300 16.200 72.620 1.380 2.318 2.600 2.100 2.505 10.903

VI OKI 21.840 22.050 22.350 16.670 - 82.910 2100 1.627 1.000 319 - 5.046
OKI 18.040 18.200 18.700 15.190 - 70.130 2100 1.627 1.000 319 - 5.046
Ogan Ilir 3.800 3.850 3.650 1.480 - 12.780 - - - - - -

VII PALEMBANG 300 230 200 200 200 1.130 - - - - - -

JUMLAH 43.306 50.027 48.729 41.939 25.626 209.627 24.169 29.095 27.819 27.569 24.561 133.213

Sumber: Harsono (2005)

4.2. Ancaman Bahaya Kebakaran

4.2.1. Hotspot (Titik panas)

Menurut Solichin (2005) dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya (2003) maka hotspot
(titik panas) yang terpantau di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2004 ini telah
meningkat secara drastis dari 5.006 titik menjadi 9.219 titik (Tabel 4-3) atau telah terjadi
peningkatan hampir 200 %. Sebagian besar titik panas tersebut terdapat di Kabupaten Ogan
Komering Ilir (OKI) sebanyak 5.265 titik, Musi Banyuasin 1.006 titik dan Banyuasin 1.046 titik.
Jumlah hotspot khususnya di Kabupaten OKI tersebut merupakan jumlah fantastis dan sebagian
besar hotspot tersebut terjadi pada bulan Oktober atau menjelang musim penghujan atau menjelang
musim tanam.

Tabel 4-3. Penyebaran jumlah hotspot tahun 2004 berdasarkan batas kabupaten Provinsi Sumatera
Selatan

Kabupaten Bulan Total %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Banyuasin 0 0 0 2 2 25 0 301 158 550 8 0 1046 11,3
Musi
Banyuasin

0 1 2 5 1 66 11 523 80 312 6 2 1009 10,9

Ogan Ilir 0 0 0 1 2 44 1 103 53 114 4 0 322 3,5
OKI 0 40 0 1 2 13 10 472 798 3201 728 0 5265 57,1
Musi
Rawas

0 0 0 1 6 27 9 249 34 130 1 0 457 5,0

Lahat 0 1 0 1 0 4 0 66 21 48 1 0 142 1,5
Muara
Enim

1 0 0 1 2 27 10 281 45 175 12 0 554 6,0

OKU 2 6 0 1 1 21 5 174 59 139 16 0 424 4,6

TOTAL 3 48 2 13 16 227 46 2169 1248 4669 776 2 9219

Sumber: Solichin (2005)
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4.2.2. Kebakaran gambut

Kebakaran yang terjadi di Ogan Komering Ilir (OKI) khususnya di Kecamatan Tulung Selapan, Air
Sugihan dan Pampangan sebenarnya sudah tidak asing lagi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
karena sudah terjadi sejak tahun 1990-an (Solichin, 2005) dan hampir tidak pernah absen. Dan yang
menariknya lagi adalah hampir sebagian besar wilayah gambut di Provinsi Sumatera Selatan
terdapat di wilayah OKI yaitu seluas 500.000 ha, sementara di Musi Banyuasin terdapat seluas
250.000 ha, Banyuasin 200.000 ha, Muara Enim 45.000 ha dan Musi Rawas 35.000, sementara
menurut Wetland International (tahun 2000-2002) luas gambut di wilayah OKI tersebut adalah
768.501 ha dengan potensi karbon sebanyak 687,74 juta ton.

Anderson (1983) dan Rieley et al., (1997) menyatakan bahwa gambut di dataran rendah Sumatera
Selatan mengandung sedikit atau sebagian penguraian sampah, ranting-ranting dan akar-akaran dari
pohon-pohon hutan yang dulu berupa material organic yang tak berbentuk dan berwarna coklat
gelap, kebanyakan dari jenis tropofibrist tetapi dengan partikel-partikel yang lebih sempurna. Oleh
karena itu dapat mudah terbakar apabila kering, dan pembakaran akan menghanguskan lebih dari 90
% hingga 99 % dan yang tertinggal hanyalah sedikit abu (Nicolas dan Bowen, 1999).

Gambut yang padat (Nicolas dan Bowen, 1999), seperti yang diperkirakan tidak mudah terbakar.
Meskipun demikian apabila permukaan air tanah menjadi turun selama musim kemarau, maka
lapisan-lapisan organic menjadi kering dan menjadi mudah terbakar. Hal ini merupakan hal yang
umum terjadi pada jenis gambut yang kasar dimana masih banyak terdapat rongga udara diantara
serat-seratnya dan karenanya mudah sekali terbakar apabila telah kering benar. Gambut yang
setengah terurai masih mempunyai rongga-rongga udara seperti itu meskipun dengan tingkat
kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan api cenderung untuk membakar lebih kea rah dalam
dari pada menyebar luas. Gambut yang benar-benar padat mempunyai komposisi yang relative
padat dengan sedikit rongga udara dan dapat dianggap lebih basah. Karenanya api membakar lebih
lambat, seperti kepundan atau lubang kubah api.

4.2.3. Asap dari kebakaran gambut

Penyebaran api di permukaan pada gambut yang terbakar biasanya tidak cepat, tetapi akibat angin
maka akan mengakibatkan materi yang terbakar akan dapat melayang jauh menyebabkan banyak
titik api sehingga menyebarkan api dengan cepat. Apabila daerah tersebut banyak ditumbuhi rumput
atau semak kering maka api akan membakar dengan bebas dan membawa kebakaran ke tempat lain.
Semua kebakaran gambut dibawah permukaan tanah menghasilkan asap yang tebal karena gambut
masih memiliki sisa-sisa kelembaban dan api membara selama berminggu-minggu. Terdapat tujuh
kelompok besar kebakaran gambut yang mengakibatkan kabut asap menyelimuti provinsi di
Indonesia dan Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura (Legg, 1998) salah satu diantaranya
adalah Sumatera Selatan. Asap dari bara api kebakaran gambut mengandung banyak partikel halus
dan pecahan-pecahan bahan organic (Levine, 1998) dimana keduanya berbahaya bagi kesehatan.
Menurut Langmann (2005), kebakaran pada lahan gambut yang mengakibatkan timbulnya bencana
asap tersebut akan berakibat pada gangguan pernafasan, secara langsung dan tidak langsung akan
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mempengaruhi perubahan cuaca dan dampak pada lingkungan seperti kekeringan, banjir serta
ancaman pada keanekaragaman hayati.

4.3. Persepsi masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan

4.3.1. Pengertian

Berdasarkan hasil kajian yang merupakan kerjasama antara Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dengan South Sumatra Forest Fire Management Project
(2004), terungkap bahwa 78,12 % dari 512 orang warga masyarakat Sumatera Selatan yang berasal
dari berbagai lapisan yang berasal dari 8 Kabupaten/Kota yang diwawancarai mengaku mengetahui
tentang pengertian kebakaran hutan dan lahan, dari 78,12 % warga yang mengerti tersebut 24,03 %
menyatakan bahwa kebakaran hutan adalah suatu kejadian kebakaran yang menghabiskan hutan
beserta isinya, dilakukan secara tidak sengaja dan tidak memiliki tujuan serta merugikan orang
banyak. Menurut mereka penyebab kebakaran hutan di Sumatera Selatan lebih banyak akibat
kegiatan manusia dibandingkan dengan faktor alam. Selain itu 49,81 % dari mereka mengetahui
bahwa kebakaran sudah terjadi sejak sebelum tahun 1993 dan 40,74 % dari 512 orang warga
tersebut mengetahui terjadinya kebakaran dengan cara melihat sendiri.

4.3.2. Penyebab

Penyebab kebakaran hutan dan lahan diyakini oleh 43,16 % masyarakat adalah akibat kesengajaan
(sengaja dibakar), akibat kelalaian 35,55 % dan akibat gejala alam 11,13 %. Sebanyak 52,35 %
masyarakat menyatakan tidak setuju dengan kebakaran yang dilakukan secara sengaja dan tidak
bertanggungjawab karena akan merusak hutan, dan 7,34% diantaranya menyatakan hal tersebut
sebagai tindakan criminal, namun tidak kurang dari 37,3 % membenarkan pembakaran dengan
tujuan untuk pembukaan lahan (Anonimous, 2004). Pembukaan lahan dengan pembakaran secara
sengaja tetap marak dilakukan oleh warga masyarakat sejak zaman dulu hingga hari ini dengan
alasan sebagai berikut (Anonimous, 2004):

1. Mudah dilakukan
2. Tidak memerlukan biaya mahal
3. Proses yang lebih cepat
4. Peralatan yang sederhana
5. Adannya anggapan bahwa tanah bekas kebakaran dinilai lebih subur.

Penduduk asli sebagian besar (65,45%) menyatakan setuju terhadap tindakan pembakaran hutan dan
lahan, sementara pendatang hanya 34,55% yang menyatakan setuju. Kelompok masyarakat yang
menyatakan setuju terhadap kegiatan pembakaran hutan dan lahan tersebut sebanyak 45,03 %
berasal dari buruh atau petani, sedangkan yang tidak setuju sebanyak 47,37% yang menganggapnya
termasuk tindakan kriminal adalah berasal dari PNS/aparat (Anonimous, 2004). Kegiatan
pembakaran dalam rangka pembukaan lahan tampaknya belum dapat dihentikan sebelum ditemukan
cara yang lebih praktis dalam membuka lahan selain dengan menggunakan api. Sehingga dapat
dimengerti bila kegiatan pembakaran tampaknya dilakukan oleh warga masyarakat secara rutin
paling tidak 1 tahun 1 sekali dengan presentase 64,26 % sementara yang melakukannya 2 kali
setahun hanya 2,94 % khususnya di akhir musim kemarau atau di awal musim tanam (Anonimous,
2004). Hal tersebut didukung pula oleh tidak tersedianya aturan Desa tentang aturan pembakaran
yang dibenarkan oleh 80,64 % warga masyarakat, sementara yang aturan Desa yang ada dan
terorganisir diakui oleh hanya 1,38 %.
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4.3.3. Dampak

Sebagian besar Masyarakat (87,11 %) sadar dan mengerti dampak langsung dari kebakaran hutan
yang meliputi dampak kesehatan (14,45%) yang dapat menyebabkan perih mata dan sesak nafas
akibat banyaknya asap yang ditimbulkan; dampak keamanan (1,17 %) yang mengakibatkan
terjadinya kecelakaan akibat asap menutupi jalan; dampak polusi (37,5%) yang mengakibatkan
udara menjadi kotor akibat debu sisa kebakaran yang terbawa angina; dampak perusakan hutan
(23,63%) yang mengakibatkan hutan menjadi rusak dan gundul; dan dampak pada kehidupan
ekonomi (10,36%) yang mengakibatkan kerugian material akibat lahan atau rumah mereka ikut
terbakar. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengetahuan dan persepsi masyarakat
terhadap gangguan yang dirasakan karena adanya kabut asap pada musim kemarau yang dapat
mengganggu kesehatan sebanyak 66,81 % dan 16,8 % menyatakan dapat mengganggu keamanan
(Anonimous, 2004).

Pada tahun 1997 (Nicolas dan Bowen, 1999), FFPCP menyimpulkan bahwa telah terjadi perusakan
yang diakibatkan oleh sistem penanaman padi Sonor. Pada musim kemarau petani-petani ingin
memanfaatkan keadaan, membakar lahan secara sembarangan untuk mencari lokasi subur dimana
mereka akan menanam padi meskipun permukaan air surut; beberapa ha dibakar untuk setiap satu
hektar penanaman padi. Para nelayan juga mengambil keuntungan dengan keringnya sungai-sungai
dan menggunakan api untuk membersihkan tumbuh-tumbuhan disekeliling tempat terpencil baru
dimana sungainya masih penuh dengan ikan dan mereka leluasa mengayunkan jalanya. Sementara
itu pengamatan yang dilakuan oleh FFPCP menunjukkan bahwa di dalam konsesi perkayuan,
penggunaan pembakaran dilakukan untuk membersihakn pohon-pohon kecil dan semak belukar
supaya mereka lebih mudah menarik kayu-kayu gelondongan mereka ke sistim rel kereta ringan
untuk pengangkutannya (Nicolas, 1998).

5. UPAYA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN MELALUI PENEGAKAN
HUKUM

5.1. Pentingya penegakan hukum

Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan seperti
tampak dilakukan selama ini oleh instansi yang terkait lebih menitikberatkan pada aspek tehnis baik
yang dilakukan dalam kegiatan pencegahan maupun pemadaman, sementara aspek lain yang
bersifat non tehnis seperti penegakan hukum tampak relatif tidak banyak berbuat, padahal aspek
tersebut cukup mampu untuk meredam bergejolaknya asap pada musim kemarau. Terlebih lagi
masyarakat sudah mulai sadar dan menyatakan tidak setuju dengan kebakaran yang dilakukan
dengan secara sengaja dan tidak bertanggungjawab karena akan merusak hutan dan tidak sedikit
yang menyatakan bahwa kegiatan pembakaran tersebut merupakan tindakan kriminal. Selain itu
sebagian besar masyarakatpun menyadari dan mengerti bahwa akibat terjadinya kebakaran akan
berdampak pada kesehatan, keamanan, meningkatnya polusi udara dan perusakan terhadap
sumberdaya hutan, sehingga dapat dimengerti bila di Provinsi Sumatera Selatan banyak terdapat
lahan kritis dan sangat kritis sebagai akibat salah pengelolaannya, sehingga mengakibatkan
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terjadinya perusakan lingkungan terlebih bila dikaitkan dengan kegiatan pembakaran yang akan
memperparah tingkat perusakannya.

Kegiatan pembakaran secara sengaja dalam rangka penyiapan lahan untuk kegiatan pertanian
(perkebunan) dan kehutanan tidak dapat dibenarkan, hal tersebut tampak jelas dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, karena tidak ada satu pasalpun yang membenarkan kegiatan
tersebut kecuali untuk tujuan khusus. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang No.41 tahun
1999 tentang kehutanan, PP No.45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Undang-Undang
No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No.4 tahun 2001 tentang
Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran
hutan dan atau lahan serta Undang-Undang No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Dengan jelas
tertulis bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan, apalagi
untuk tujuan komersial seperti yang dilakukan oleh perusahaan baik perkebunan maupun kehutanan
maka ancamannya baik pidana maupun perdata sangat berat sampai kepada pencabutan izin
usahanya. Hal tersebut tidak lain untuk mengurangi laju perusakan sumberdaya alam (khususnya
hutan) dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungannya. Namun kegiatan penyiapan
lahan dengan pembakaran masih dibenarkan untuk dilakukan oleh masyarakat adat atau tradisional
seperti tertulis dalam penjelasan Pasal 17 dari PP No.4 tahun 2001.

Berdasarkan jumlah hotspot yang tedeteksi di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun
terbukti bahwa sebagian besar hotspot dan ditemukan pada areal budidaya pertanian (perkebunan)
dan kehutanan, terutama dilakukan dalam penyiapan lahan baik oleh perusahaan maupun individu
(masyarakat) namun tidak sedikit pula yang berasal dari kegiatan pembakaran oleh warga
masyarakat, seperti juga dilaporkan oleh salah satu hasil kajian yang menunjukkan bahwa 64,26 %
dari masyarakat yang diwawancarai mengaku melakukan pembakaran rutin sekali setahun terutama
pada musim kemarau atau di awal musim tanam. Selain itu dari sebagian besar masyarakat yang
setuju dengan pembakaran yaitu sebesar 65,45 % merupakan penduduk asli dimana 45,37 %
diantaranya adalah buruh atau petani.

Kini menjadi jelas sekali bahwa sumber asap yang berasal dari kegiatan pembakaran pada setiap
musim kemarau berasal dari dua sumber yaitu dari perusahaan baik perkebunan maupun kehutanan
dan masyarakat. Untuk itu dapat dimengerti bila kabut asap selalu timbul di akhir musim kemarau
atau di awal musim tanam. Kedua sumber asap inipun mengisyaratkan suatu bentuk penyelesaian
yang sedikit berbeda.

5.2. Tahapan penerapan

Untuk melakukan tindakan hukum bagi para pembakar illegal tersebut dapat dimulai dengan
melakukan beberapa tahapan seperti yang biasa dilakukan oleh instansi yang berwenang dan yang
paling penting adalah tindakan tersebut semata-mata ditujukan agar yang bersangkutan merasa jera
dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dalam melakukan perusakan lingkungan. Dukungan yang
kuat tentu saja harus datang dari Gubernur dan diimpelementasikan dengan baik oleh intansi yang
berkompeten dalam masalah ini yaitu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
(BAPEDALDA) bekerjasama dengan instansi penegak hukum terkait misalnya Kepolisian,
Kejaksaan serta Kehakiman dan HAM. Pasal 27 Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 tentang
Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan
Kebakaran Hutan dan atau Lahan menyatakan bahwa “Gubernur bertanggungjawab terhadap
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pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran
hutan dan atau lahan yang dampaknya lintas kabupaten/kota”.

Kegiatan tersebut biasanya diawali dengan terbentuknya Tim Justisi tingkat Provinsi dimana
anggotanya merupakan wakil dari masing-masing instansi yang terkait misalnya BAPEDALDA,
Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan
HAM, Kantor Gubernur dan mungkin memasukkan tenaga ahli. Sebagai ujung tombak dalam
implementasinya di lapangan biasanya langsung dipimpin oleh Kepala BAPEDALDA Provinsi.
Merekalah nantinya yang akan menentukan pihak mana saja yang akan diproses hingga kepada
proses peradilannya, karena menyangkut perusakan lingkungan hidup. Ini bukan berarti pihak lain
seperti Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan tinggal diam, tetapi mereka juga dapat
melaksanakan kegiatan dalam rangka penegakan hukum ini menurut cara yang biasanya mereka
lakukan. Seperti misalnya dengan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) Kebakaran
Hutan yang tengah dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, Departemen
Kehutanan. Pada kegiatan ini diberikan masukan kepada mereka yang terlibat baik PPNS maupun
pegawai lain untuk meningkatkan pengawasan dalam rangka pengendalian kebakaran mulai dari
sebelum terjadinya kebakaran dan sesudah terjadinya kebakaran. Tujuannya tiada lain adalah agar
mengurangi potensi terjadinya kebakaran baik yang disengaja maupun tidak sehingga laju
perusakan sumberdaya hutan dapat ditekan.

Sebenarnya Tim Yustisi dalam rangka pengendalian kebakaran untuk Provinsi Sumatera sudah
terbentuk sejak tahun 2001 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 538/KPTS/KEHUT/2001 tentang
Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Yustisia Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan Sumatera Selatan. Selain itu Perda tentang pencegahan dan pemadaman kebakaran
hutanpun sudah ada sejak tahun 1987 yaitu Peraturan Daerah No.2 tentang Usaha Pencegahan dan
Pemadaman Kebakaran Hutan dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Dengan demikian
sebenarnya hanya tinggal kemauan institusi terkait saja untuk bertindak lebih nyata dan lebih terasa
sehingga keinginan masyarakat untuk dapat hidup lebih baik tidak hanya sekedar slogan belaka atau
terkesan memang sengaja dilakukan pembiaran. Sementara itu untuk meningkatkan kemampuan
para anggota tim yang nantinya akan turun ke lapangan dalam rangka melakukan pengumpulan
bahan dan keterangan (Pulbaket) maka perlu dilakukan pelatihan dengan melibatkan para penegak
hukum dan PPNS sehingga diantara mereka akan timbul suatu persepsi yang sama dalam
penegakan hukum kasus pembakaran hutan dan lahan.

5.3. Tahapan Uji-coba

Untuk melihat apakah Tim Yustisi yang sudah terbentuk tersebut merupakan tim yang solid dan
mampu menjalankan tugas, khususnya dalam mengurangi ancaman pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup, terutama yang berasal dari pembakaran hutan dan lahan, maka tidak cukup hanya
dilakukan dengan pertemuan saja tetapi harus dibuktikan dengan melakukan pengumpulan bahan
dan keterangan (pulbaket) pada wilayah yang diduga telah menimbullkan pencemaran atau
mengakibatkan perusakan lingkungan tersebut. Inisiatif ini sepenuhnya merupakan wewenang
penuh pihak Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA), karena yang paling
berkompeten. Dalam implementasi di lapangan dapat saja berkoordinasi dengan instansi terkait,
misalnya diduga terjadi kebakaran/pembakaran di lahan HTI maka dapat berkoordinasi dengan
Dinas Kehutanan atau bila diduga terjadi di lahan perkebunan maka dapat berkoordinasi dengan
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Dinas Perkebunan. Hal ini dilakukan tidak lain adalah untuk mendapatkan akses, fakta dan data
sebenarnya tentang yang sedang terjadi di lapangan.

Setelah mendapatkan data dan fakta di lapangan serta sekumpulan bukti maka tindakan selanjutnya
adalah menunggu hasil analisa laboratorium yang dilakukan oleh tenaga ahli baik tenaga ahli
kebakaran hutan dan lahan maupun tenaga ahli kerusakan lingkungan. Hasil analisa laboratorium
tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli yang kemudian akan menjadi bahan
rujukan Tim Justisi (BAPEDALDA) dalam memutuskan apakah hasil pengumpulan bahan dan
keterangan (pulbaket) tersebut akan ditindaklajuti dengan proses penegakan hukum selanjutnya bila
perusakan lingkungannya cukup berat ataukah berupa peringatan keras yang berujung pada
diteruskannya hasil pulbaket tersebut pada proses pengadilan bila yang bersangkutan (pembakar)
tetap membandel. Penerapan sanksi terhadap para pembakar illegal tersebut dapat dilakukan melalui
tiga cara yaitu dengan penerapan sanksi administrasi, sanksi pidana dan perdata.

Bagi pihak pembakar khususnya berskala besar (kehutanan) mereka tidak dapat mengelak dari
ancaman penerapan sanksi tersebut, karena menurut penjelasan pasal 30 ayat 1 Peraturan
Pemerintah No.45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan menyatakan bahwa “Penanggungjawab
Pemegang izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik
Hutan Hak atas terjadinya kebakaran di areal kerjanya merupakan tanggungjawab mutlak, yang
berarti Pemegang izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan atau
Pemilik Hutan Hak baik sengaja maupun tidak sengaja wajib bertanggungjawab secara pidana dan
atau membayar ganti rugi atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya, kecuali apabila
Pemegang izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik
Hutan Hak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah “. Demikian pula halnya berlaku untuk
perkebunan dimana menurut Pasal 26 Undang-Undang No.18 tahun 2004 tentang “Perkebunan”
menyatakan bahwa “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan
dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi linngkungan”.
Bagi perusahaan yang melakukanya dengan sengaja maka mereka dapat dikenakan sanksi pidana
paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10 Milyar (Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang
No.18 tahun 2004). Penerapan sanksi yang cukup berat itu dilakukan karena ancaman perusakan
pada areal mereka relative lebih besar dibandingkan dengan yang dimiliki warga masyarakat
tradisional (bukan pebisnis). Untuk itu maka kepada perusahaan baik perkebunan maupun
kehutanan sebelum diberikan izinnya maka mereka harus melakukan analisis dampak lingkungan
sehingga potensi terjadinya perusakan lingkungan yang lebih besar dapat ditekan. Selain itu kepada
mereka juga diwajibkan untuk meyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dalam
rangka mengantisipasi kemungkina terjadinya kebakaran yang akan merusak areal mereka sendiri
seperti tertulis dalam Pasal 23 hurup d (1) Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2004, sementara
kewajiban mengenai kewajiban melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) bagi
pekebun tertulis dalam Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang No.18 tahun 2004 dengan sanksi berupa
pencabutan permohonan izin usahanya dan pencabutan izin usahanya bila mereka tidak menerapkan
amdalnya.

Dengan demikian menjadi jelas sekali bahwa betapa besar peran BAPEDALDA dalam upaya
mengurangi laju perusakan lingkungan khsusnya akibat kebakaran/pembakaran baik yang dilakukan
oleh dunia usaha (perkebunan dan kehutanan) maupun masyarakt yang bukan masyarakat adat atau
tradisional khususnya melalui upaya penegakan hukum. Namun semua terpulang kembali kepada
BAPEDALDA dan jajarannya apakah mereka akan ikut terlibat dalam turut menciptakan
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lingkungan yang lebih baik atau lebih senang menjadi penonton yang baik yang sesekali saja
melontarkan komentar akibat tekanan masyarakat dan tidak menyadari bahwa keinginan provinsi
Sumatera Selatan menjadi Provinsi Lumbung Pangan dan Energi memerlukan kerja keras dan
ketegasan.

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
6.1. Kesimpulan

Upaya pengendalian kebakaran hutan terutama dalam kegiatan pencegahan dan pemadaman di
Provinsi Sumatera Selatan tampaknya tidak cukup hanya dengan mengandalkan aspek tehnis
belaka, hal ini terbukti dengan selalu hadirnya asap pada setiap musim kemarau dan dampaknya
yang makin merugikan. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya untuk diterapkan adalah aspek non
tehnis melalui kegiatan penegakan hukum.

Penegakan hukum bagi para pembakar illegal terutama yang memiliki skala usaha besar dapat
diterapkan karena menurut peraturan perundangan yang berlaku tidak ada satu pasalpun yang
membenarkan kegiatan pembakaran kecuali untuk tujuan khusus (yang tentu saja memerlukan izin
untuk melakukannya) dan pembenaran hanya berlaku bagi warga masyarakat adat dan tradisional.

Kegiatan penegakan hukum dalam pengendalian kebakaran hutan bukanlah hal yang baru karena
pada beberapa provinsi telah lama diterapkan, hanya saja untuk Provinsi Sumatera Selatan
tampaknya tidak dapat ditunda lagi dan harus menjadi salah satu ujung tombak dalam memenuhi
target sebagai provinsi Lumbung Energi dan Pangan. Untuk itu peranan Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) dituntut lebih optimal dan tidak cukup hanya
bereaksi hanya karena tekanan publik seperti yang terkesan terjadi saat ini. Terlebih lagi didukung
oleh hasil kajian yang menunjukkan bahwa sebagan besar masyarakat sadar dan mengetahui bahwa
dampak kebakaran secara langsung yaitu asap telah mengganggu kesehatannya, transpotasi dan
keamanan dan tidak sedikit yang menganggap pembakaran tersebut merupakan tindakan kriminal.

6.2. Rekomendasi

Penerapan upaya hukum dalam pengendalian kebakaran hutan melalui kegiatan penegakan hukum
terutama bagi pembakar illegal berskala usaha besar sudah saatnya dan harus segera diterapkan
dengan BAPEDALDA sebagai ujung tombak dibantu dengan instansi terkait.

Sebagian besar asap yang dihasilkan selama musim kemarau terbukti berasal dari kegiatan
pembakaran baik secara sengaja maupun kelalaian yang dilakukan oleh kelompok usaha berskala
besar (perkebunan dan kehutanan), untuk itu kepada mereka diharapkan segera memenuhi sarana
dan prasarana pengendalian kebakaran yang harus mereka sediakan serta harus tunduk pada aturan
yang berlaku. Penerapan upaya hukum baik secara adminsitratif, pidana maupun perdata dalam
kerangka pengendalian kebakaran hanya diterapkan pada mereka yang tidak tunduk pada aturan
main tersebut dan terbukti telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
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