
Seperti biasanya, musim
kemarau merupakan saat yang

ditunggu-tunggu untuk melakukan
pembakaran di dalam penyiapan lahan
oleh sebagian masyarakat. Walaupun
sebagian sudah melakukan pembakaran
terkendali, yaitu dengan membuat sekat
bakar dan dilakukan penjagaan saat
untuk menghindari kebakaran liar,
namun cukup banyak pula pembakaran
yang dilakukan tanpa memperdulikan
kondisi lahan atau vegetasi sekitarnya.

Sekedar mengingatkan, dampak
kebakaran tahun 2004 yang lalu sudah
sangat mengganggu. Walaupun tidak
separah seperti yang terjadi si Riau atau
Jambi, asap pekat sempat meliputi kota
Palembang dan sekitarnya pada bulan
Oktober selama kurang lebih 1 minggu.
Jarak pandang kurang dari 1 kilometer
menyebabkan keterlambatan jadwal
penerbangan. Asap juga menyebabkan
gangguan pada pernafasan dan
menyebabkan pusing kepala.
Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional
ke-16 yang diadakan di Sumatera Selatan
pada awal September lalu juga sempat
diwarnai dengan kabut asap.

Peningkatan Jumlah Hotspot

Dibandingkan tahun sebelumnya,
jumlah total titik panas yang terpantau
di Sumatera Selatan meningkat drastis,
dari 5.006 titik menjadi 9.219 titik, atau
naik hampir 2 kali lipat (Stasiun Satelit
NOAA FFPMP2-JICA). Sebagian besar
terjadi di Kabupaten Ogan Komering
Ilir (OKI) sebanyak 5.265 titik, Musi
Banyuasin (1.006 titik) dan Banyuasin
(1.046 titik).
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Api
masih membakar
Sumatera Selatan

Gambar 1a. Areal bekas terbakar terlihat pada citra quicklook SPOT 4

tanggal 6 Oktober 2004
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Dari redaksi,
Sidang pembaca yang budiman,

Kami sangat senang dan bersyukur bisa menemui sidang
pembaca kembali melalui Hot Spot edisi -3 ini. Edisi kali ini
kami awali dengan review kondisi api dan asap di sumatera
selatan tahun lalu. Harapannya ini bisa menjadi bahan
refleksi bersama bagi kita untuk menyusun langkah-langkah
kemasa depan. Artikel lain berisi artikel tentang dilema
pembukaan lahan, upaya dini pencegahan kebakaran, dan
illegal logging serta yang tak kalah pentingnya adalah
kegiatan pendidikan lingkungan hidup yang dikampanyekan
lewat kegiatan lomba lukis anak - anak.

Kami berharap newsletter ini dapat menjadi wadah untuk
bertukar informasi dan pengalaman, untuk mendorong
pembangunan berkelanjutan dengan tetap menjaga
kelestarian alam dan mencegah kebakaran hutan dan lahan
yang berbasis masyarakat. Terakhir, kami tetap berharap
dengan sumbang saran dan tulisan rekan rekan untuk news-
letter ini.
Redaksi

Pada tahun 2004, SSFFMP
telah memberi pelatihan
kebakaran dan P3K kepada
91 desa berasal dari 9
Kabupaten/Kota di
Sumatera Selatan. Setelah
pelatihan setiap desa
tersebut diserahkan
peralatan pemadaman dan
pelindung individu untuk
membentuk 91 regu
operasional pemadam
kebakaran dan P3K.
Pada tahun 2005,
SSFFMP akan
memberikan bantuan
yang sama kepada 81
desa baru sedangkan 91
regu yang lama akan

ikut pelatihan penyegaran. Untuk meningkatkan kemampuan mobilitas
operasional dan struktur komando, 6 ketek patroli kebakaran telah diserahkan kepada 6 desa prioritas di kawasan
gambut dan 7 POSKO kebakaran sedang dibentuk di 7 Kecamatan prioritas di OKI, MUBA dan Banyuasin.

DR. M. Nicolas, Fire Management Expert,

dan Toto Marsoni, A.Md, FireManagement Assistant

Sistem Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
Berbasiskan Masyarakat Desa Sumatera Selatan
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Diyakini bahwa masalah kebakaran hutan dan lahan
bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Dibelakangnya

berbagai persoalan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain ikut
memberi andil. Oleh karena itu upaya pencegahan kebakaran
dilakukan dengan mengintegrasikan semua faktor-faktor yang
secara potensial bisa mendorong terjadinya kebakaran hutan
dan lahan. Salah satu kegiatan yang dianggap penting oleh
proyek SSFFMP adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Berikut ini adalah beberapa informasi tentang kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh proyek
SSFFMP.

Optimalisasi Lahan Budi daya Padi lahan Pasang Surut

Selama ini budidaya padi sawah pasang surut secara
tradisional cukup dengan pembersihan lahan seadanya atau

pada kemarau panjang dibakar. Tidak adanya pengolahan
tanah dan pemupukan yang memadai, dengan menggunakan
varietas lokal, panen sekali setahun, produksi padi 1,5-2 ton
per Ha. SSFFMP membangun “Contoh Lapangan “Budidaya
Padi Sawah Pasang Surut di desa Muara Telang, Banyuasin.
Tujuannya adalah memperkenalkan teknologi pengolahan
tanah yang baik, teknik pemupukan, benih varietas unggul,
panen 2 kali dalam setahun yang pada gilirannya dapat
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan

meninggalkan praktek pembakaran lahan/sonor. Kegiatan
ini melibatkan 1 lembaga UPJA dan 4 Kelompok tani.
SSFFMP memberikan bantuan berupa 2 buah Hand Tractor, 3
buah Honda Power Thresse, Varietas unggul, saprodi, serta
pelatihan. Untuk percontohan budidaya padi ini petani inti
diberikan seluas 10 Ha, dan petani dampak 20 Ha. Pengawalan
teknologinya sendiri dilakukan oleh Balai Pengembangan
Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan.

Pengembangan Kelembagaan Usaha Unit
pelayananan Alsintan, di Desa Upang Banyuasin

Masalah yang dihadapi petani Desa Upang adalah masalah
Pasca Panen, yakni masalah pengeringan padi.

Biasanya panen jatuh pada musim hujan yakni pada bulan
February dan Maret, sehingga kualitas beras yang dihasilkan
kurang bagus dan harganya jatuh. Tahun 2004 SSFFMP
memberikan bantuan berupa pembangunan Unit Contoh
Pengering Gabah Berbahan Bakar Sekam dan Up Grading Unit
Penggilingan Padi dari 1 Phase yang lama menjadi 2 Phase
yang baru dan 2 buah Honda Power Thresser di Jalur 8 Air Saleh,

Desa Upang, Kec Makarti Jaya. Pelaksanaan pengeringan
gabah hasil panen sudah dapat dilaksanakan sendiri oleh
operator setempat. Sejak tanggal 1 Maret (setelah gelar
teknologi), dan s/d 20 Maret 2005 sudah dilaksanakan
pengeringan sebanyak 16 x.

Kapasitas pengeringan untuk setiap kali operasi berkisar 1.950
Kg-3.965 Kg yang dapat menurunkan kadar air dari 20%
menjadi 12,37% dengan lama pengeringan 8-10 jam.
Dibandingkan dengan cara pengeringan tradisional dengan
dijemur dan mesin penggilingan yang lama, diperoleh hasil
beras dengan yang kwalitas kurang baik. Dengan
menggunakan alat pengering gabah bantuan tersebut diatas,
terjadi peningkatan Rendemen Beras Giling dari 64,27 menjadi
66,47%, Beras Kepala dari 60,51% menjadi 80,07% dan secara
umum akan dapat meningkatkan pendapatan petani.
Pengawalan Teknologi ini sendiri dilakukan oleh pihak BPTP
dan BALITPA Sukamandi

Pengembangan Pengolahan Kelapa Rakyat Terpadu,
di Desa TALANG LUBUK, BANYUASIN

Desa Talang Lubuk merupakan salah satu sentra tanaman
kelapaini hanya dijual butiran atau dijadikan kopra, sedangkan

nilai tambah dari sabut, air kelapa dan tempurung yang dapat
meningkatkan pendapatan petani kelapa belum diolah secara
optimal.

Pada tahun 2004 SSFFMP bekerjasama dengan BPTP mulai
membantu peralatan dan pelatihan guna mengembangkan

pengolahan kelapa rakyat didesa ini. Pada uji coba pengolahan
dari bahan sabut kelapa sebanyak 500 Kg diperoleh hasil serat
sebanyak 168 Kg, pengolahan tempurung kelapa diperoleh
22% arang tempurung dengan kadar abu 4,5% dalam waktu
3-4 jam, Pengolahan Minyak Goreng Kelapa diperoleh 1 Kg
minyak kelapa per 10 butir kelapa utuh.

Awal Tahun 2005 mulai dirintis kegiatan pengembangan
pengolahan kelapa terpadu yang terdiri dari Virgin Coconut Oil,
Briket Arang Tempurung Kelapa dan Asap Cair yang dikelola
olah kelompok tani wanita dengan pengawalan teknologi,
bantuan pelatihan dan pemasaran dari DR A.H. Bambang
Setiaji,MSc, Dosen dan peneliti di laboratorium Kimia Fisika
F-MIPA UGM selaku penemu dan pemegang hak patent/
hak cipta proses alami Virgin Coconut Oil di Indonesia.
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Seputar Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat
di tiga kabupaten Prioritas Oleh : Djoko Setiono*



Pengembangan Budidaya Ikan Patin dalam Keramba,
Desa ULAK KEMANG, OKI

Kegiatan ini relatif kurang berhasil dengan mortalitas 30-
50%. Hal ini antara lain disebabkan rendahnya kwalitas
air pada bulan Juli-Oktober 2004, suhu relatif tinggi 30-
320 C, pH air relatif rendah 4,5-6, air keruh dengan tingkat
kecerahan 15-20
dan air yang dangkal
50-60 Cm. Pada
bulan Januari 2005
dari 24 keramba
telah dipanen
sebanyak 13
Keramba, dengan
hasil panen
bervariasi dari yang
paling berhasil (105
Kg-2 orang), sedang
(40-88 kg-4 orang)
dan sisanya jelek <
40 kg. Selanjutnya
saat ini seluruh
keramba telah diisi
kembali dengan
benih ikan yang
baru, mudah-mudahan
lebih berhasil dengan baik.

Tahun 2005 dimulai pembuatan contoh lapangan peningkatan
pendapatan masyarakat kelompok tani wanita pada kegiatan
Anyaman Purun. Kegiatan ini melibatkan kelompok tani
“Tani Karya” dengan 24 anggotanya. SSFFMP sendiri
membantu 22 buah keramba serta 24.000 ekor benih ikan.

Penanaman Tanaman Sela diantara Tanaman Karet
Rakyat, Desa KALI BERAU, MUBA

Tahun 2004 Proyek SSFFMP membuat contoh lapangan
pola tanam konservasi yang mendukung usahatani Karet
dengan intensifikasi tanaman sela yang memungkinkan
meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan pola

usahatani tradisional selama ini,
produksi Karet varietas local/ asalan
diperoleh petani sebesar 5-8 Kg/Ha/
Hari dan Padi 0,7-1,2 Ton/Ha.
Diharapkan dengan introduksi dan
pengawalan teknologi yang baik
melalui contoh lapangan ini akan
dapat meningkatkan pendapatan
petani. Contoh lapangan yang
dibangun melibatkan satu
Kelompok Tani “USAHA
MAKMUR” dengan skala luas

tanaman Karet 7 Ha. Klon Karet
yang diintroduksi ádalah PB 260
dan IRR 36, sedangkan tanaman
sela, sesuai pilihan petanisendiri,
menggunakan padi lokal varietas
Kuning Halus dan “ Krauce”.
Peningkatan pendapatan petani
belum dapat diukur karena Karet

baru ditanam bulan Januari 2005.

Pengembangan Usaha Penggemukan Sapi Potong
melalui Pemanfaatan Pakan Lokal, Desa
MANGSANG, MUBA

Desa Mangsang adalah salah satu desa rawan kebakaran
hutan dan lahan di Kabupaten MUBA dengan masyarakat

penduduknya berada pada tingkat kehidupan
pendapatan dan perekonomiannya yang marginal.

Sesuai kesepakatan dalam rapat desa, kegiatan
pemberdayaan masyarakat tahun 2004, proyek
SSFFMP membantu membangun satu contoh
lapangan peningkatan pendapatan masyarakat berupa
Penggemukan Sapi Potong.

Target penambahan berat badan sebesar 0,48 kg/
ekor/hari dapat tercapai, Benefit and Cost Ratio
sebesar 1,3 dan pendapatan kelompok tani binaan
dengan adanya usaha ini meningkat 28%. Kompos
yang dihasilkan memenuhi stándar untuk
diaplikasikan. Aktivitas usahatani ternak dalam
kegiatan ini cukup menyita waktu rata-rata 3 jam
perhari diluar kegiatan rutin lainnya, ditambah adanya
penambahan pendapatan yang cukup memadai
diharapkan dapat memperkecil peluang petani memilih
kegiatan berladang berpindah dengan membakar
hutan dan lahan.

*Com - Dev Specialist
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Gambar 2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa
Muara Telang Kab.Banyuasin.

Gambar 1. Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di desa
Ulak Kemang Kabupaten Ogan Komering Ilir
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Ileggal Logging

Permasalahannya&

Kegiatan illegal loging merupakan salah satu ancaman
terbesar bagi kelestarian hutan tropis yang ada di negara

kita. Sangat ironis bahwa ancaman yang begitu besar bagi
kelesatarian hutan yang notabene sebagai paru - paru dunia
namun tidak kunjung dapat diatasi. Padahal apabila ditelaah
lebih mendalam kerugian illegal logging
bukan hanya pada nilai kayu yang
dikeluarkan dari kawasan hutan saja,
namun juga pada kerusakan plasma nutfah
yang sulit diukur dengan uang.

Untuk memberantas kegiatan “illegal
logging” perlu diadakan identifikasi dan
inventarisasi permasalahan. Hal ini penting
untuk menyusun langkah-langkah yang
lebih tepat dan efektif.

Beberapa sumber permasalahan illegal
logging yang terjadi adalah pertama masih
lemahnya komitmen politik pemerintah
terhadap kelestarian alam. Seharusnyalah
ada pernyataan politik dari pimpinan
nasional maupun pimpinan daerah untuk
membuat kesepahaman tentang hutan. Hal
ini penting karena pandangan dan pendapat para pemimpin
nasional dan daerah tentang kelestarian alam dan hutan masih
beragam. Apabila telah terjalin kesepahaman ini diharapkan
terjadi komitmen yang kuat pihak – pihak (stakeholders) terkait
terhadap hutan dan kelestarian alam. Disamping itu
dibutuhkan adanya koordinasi yang harmonis antar instansi
yang terkait dan mempunyai kesamaan penafsiran terhadap
peraturan perundang – undangan serta prinsip-prinsip
pengelolaan hutan lestari.

Sumber masalah illegal logging yang kedua adalah adanya
pemodal – pemodal atau diistilahkan dengan “cukong” kayu
sebagai sumber dana dari penebang kayu secara illegal. Dalam
operasi pengamanan hutan pemodal inilah yang seharusnya
dicari dan diproses secara hukum sampai tingkat penuntutan
dan pengenaan sanksi hukum. Tanpa ketegasan tersebut diatas
pemodal-pemodal akan tetap leluasa melaksanakan praktek

illegal logging.. Sangat disayangkan apabila penyelesaian kasus-
kasus hukum dalam illegal logging dilakukan secara tertutup
dan perkara akhirnya hilang ditelan waktu yang berimplikasi
pada merosotnya wibawa pemerintah.

Sumber masalah ileggal logging yang ketiga
adalah rendahnya tingkat kesejahteraan
masyarakat desa sekitar hutan. Kondisi ini
dimanfaatkan oleh pemodal – pemodal.
Dalam hal ini masyarakat dipakai sebagai
tameng. Karena tertekan dengan kebutuhan
hidup pada umumnya masyarakat penebang
sangat tergantung dan terikat dengan
pemodal, sehingga kalau terjadi operasi
penertiban/pengamanan masyarakat
penebang rela berada di garis depan untuk
melindungi orang yang memberi modal.
Kondisi ini sangat terbantu dengan
berkembangnya euphoria repormasi dimana
masyarakat mempunyai persepsi yang salah
terhadap slogan “Hutan Untuk Rakyat”.

Peningkatan ekonomi masyarakat sekitar
hutan ini harus menjadi titik sentral

perhatian sebagai salah satu alternatif
penanganan illegal logging. Diharapkan program peningkatan
ekonomi mnasyarakat desa sekitar hutan menuju suatu
masyarakat desa yang mandiri (self sufficient) atas kebutuhannya.
Hal ini penting karena apabila kondisi ekonomi masyarakat
sekitar hutan baik, pemodal pemodal kecil kemungkinannya
dapat mempengaruhi masyarakat sekitar hutan.

Untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri atas
kebutuhannya perlu menggiatkan sentra-sentra produksi
pedesaan melalui intervensi instrumen kebijakan disamping
merangsang produktifitas usaha masyarakat desa dengan
melaksanakan pelatihan dan dan introduksi teknologi tepat
guna. Pemberian subsidi melalui skema pendanaan yang tidak
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Agus Sukaryanto*

“Sangat disayangkan
apabila penyelesaian
kasus-kasus hukum
dalam illegal logging
dilakukan secara
tertutup dan perkara
akhirnya hilang ditelan
waktu yang
berimplikasi pada
merosotnya wibawa
pemerintah.”



Dendi Satria Buana*

Penatagunaan Lahan Pedesaan
Secara Partisipatif

Kemarau Kau Datang Lagi…..
Titik-titik api dari hutan, areal

perkebunan, lahan gambut
menjadi berita hangat di koran

dan media informasi.

Sonor, lebak lebung menjadi
pesta kaum-kaum kecil

Lebih dasyat lagi land clearing
yang bak kembang api menjadi

pesta borjuis.

Setelah itu tinggal menghitung
kerugian dan sisa-sisa hutan,

gambut yang selamat musim ini
Menunggu dan menunggu nasib

.......

P

Upaya pencegahan dini kebakaran
hutan dan lahan

Pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan sumber
daya alam sesuai dengan potensi dan fungsi pada
dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
manusia antar generasi secara berkelanjutan. Namun
sejalan dengan perubahan waktu, perkembangan

penduduk dan tuntutan
ekonomi yang bersifat
eksploitatif, penerapan
prinsip-prinsip pengelolaan
sumber daya alam secara
berkelanjutan makin tidak
menjadi prioritas.

Ironisnya pemanfaatan lahan
dan sumber daya alam sebagai
sumber mata pencaharian
sering kali dilakukan tanpa
perencanaan dan
pengendalian yang matang
bahkan melewati kemampuan
daya dukung yang semestinya.
Kebakaran hutan dan lahan
merupakan salah satu dampak
dari praktek pengelolaan lahan
yang tidak terencana dengan
baik.

Hampir setiap tahun bencana
kebakaran hutan dan lahan
selalu terjadi di Indonesia,
salah satu spotnya adalah di
Sumatera Selatan. Tak
terhitung lagi berapa nilai
kerugian ekonomi, sosial dan
lingkungan sebagai dampak
dari bencana ini. Strategi dan
antisipasi melalui pendekatan
yang tepat menjadi kebutuhan guna meminimalkan resiko
terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Penanggulangan kebakaran yang paling efektif adalah dengan
meminimalkan resiko terjadinya bencana yang bersumber dari
aktivitas manusia dalam menggunakan lahan dan sumber daya
alam termasuk hutan. Salah satu pendekatan yang sangat
memungkinkan dilakukan adalah dengan melakukan

perencanaan penatagunaan lahan dengan melibatkan
partisipasi aktif masyarakat mulai dari tingkat desa. Pada
prosesnya perencanaan penatagunaan lahan partisipatif
dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian lahan,
aspek sosial ekonomi dan aspek hukum.

Berangkat dari asumsi dan
pertimbangan tersebut maka
South Sumatra Forest Fire
Management Project
(SSFFMP) bersama forum
multi pihak yang ada di tiga
kabupaten prioritas yakni
Kabupaten Ogan Komering
Ilir, Kabupaten Musi
Banyuasin dan Kabupaten
Banyuasin menerapkan
pendekatan perencanaan
penatagunaan lahan desa
secara partisipatif sebagai
salah satu upaya bijak dalam
penanggulangan kebakaran
lahan dan hutan yang kerap
terjadi di Sumatera Selatan.
Untuk tahun 2005 ini
perencanaan partisipatif
penatagunaan lahan desa
dilakukan di 5 desa yakni
Ujung Tanjung Kecamatan
Tulung Selapan Kabupaten
Ogan Komering Ilir, Desa
Riding Kecamatan
Pampangan Kabupaten
Ogan Komering Ilir, Desa
Muara Medak Kecamatan
Bayung Lincir Kabupaten
Musi Banyuasin, Desa

Mangsang Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi
Banyuasin dan Desa Talang Lubuk Kecamatan Muara Telang
Kabupaten Banyuasin.

Pada dasarnya perencanaan penatagunaan lahan yang
dilakukan merupakan sebuah upaya untuk mengakomodir
kebutuhan masyarakat akan pemanfaatan lahan dan ruang di
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wilayah pedesaan. Berapa
lama waktu yang
dibutuhkan dalam
melakukan proses
penatagunaan lahan
partisipatif di masing-
masing desa sangat
dipengaruhi oleh beberapa
hal seperti; (1) luas wilayah,
(2) konflik-konflik
menyangkut batas wilayah
dan status kawasan, (3)
kesiapan kelembagaan
penatagunaan lahan desa
dan (5) dukungan dan peran
aktif masyarakat desa
bersangkutan dan (6)
dukungan dari pengambil
kebijakan di tingkat
kabupaten khususnya yang terkait
dengan urusan tata guna lahan / tata
ruang seperti Bappeda, BPN, Tata
Pemerintahan, Dinas Kehutanan, dan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
untuk perencanaan pembangunan desa.

Sebagai langkah awal dalam rangka
perencanaan partisipatif penatagunaan
lahan desa SSFFMP bersama Pokja
Perencanaan Penggunaan Lahan dan
Perencanaan Pembangunan Desa
Partisipatif telah melakukan beberapa
kegiatan berupa sosialisasi perencanaan
partisipatif penatagunaan lahan desa
yang dilakukan di lima desa prioritas,
masing-masing: Ujung Tanjung, Talang
Lubuk, Mangsang, Muara Medak (dusun
1 dan dusun 3) serta Riding.

Hasil penting dari pelaksanaan kegiatan
sosialisasi tersebut antara lain: (1)
Sosialisasi secara umum telah
menginformasikan dan menambah
pengetahuan masyarakat tentang arti
penting perencanaan tataguna lahan desa
sebagai dasar pembangunan dan
pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan dan lestari, (2) Informasi
detail tentang P3LD tersosialisasikan
kepada perwakilan masyarakat di lima
desa prioritas, termasuk kelompok
perempuan, (3) Munculnya pemahaman
bersama dari masyarakat / tokoh
masyarakat di lima desa prioritas sepakat
untuk menyusun rencana penatagunaan
lahan desa sebagai tindaklanjut kegiatan
sosialisasi P3LD sekaligus sebagai upaya

untuk meminimalisasi ter jadinya
kebakaran lahan dan hutan.

Selanjutnya dilakukan pembentukan
Komite Pengarah Perencanaan
partisipatif penatagunaan lahan desa
desa yang sama. Proses pemilihan
anggota komite pengarah P3LD
berlangsung demokratis, setiap dusun
dari masing-masing desa prioritas
menempatkan wakilnya dalam
kepengurusan komite pengarah P3LD.
Dalam prosesnya pemilihan
mengedepankan prinsip partisipasi,
dimana masyarakat desa di fasilitasi
untuk menyusun kriteria calon dan
merencanakan sistem pemilihan dan
melakukan pemilihan secara langsung.
Untuk menyamakan pengetahuan dan
persepsi masyarakat tentang komite
pengarah Perencanaan Partisipatif
Penatagunaan Lahan Desa maka terlebih
dahulu di sampaikan beberapa informasi
menyangkut; 1) Struktur Organisasi
Komite Pengarah P3LD, 2) Tugas dan
Tanggung Jawab Kepala Desa dalam
P3LD, 3) Tugas dan Tanggung Jawab
Komite Pengarah P3LD dan 4) Tugas
dan Tanggung Jawab Sekretaris Komite
Pengarah P3LD.

Beberapa hasil dari kegiatan ini adalah:
(1) Masyarakat desa prioritas
mengetahui struktur organisasi Komite
Pengarah P3LD yang secara lebih luas
bisa berperan sebagai Badan Perencana
Pembangunan tingkat Desa, (2)
Masyarakat desa prioritas mengetahui
kelembagaan-kelembagaan desa yang

berperan dalam proses P3LD, (3)
Masyarakat desa dan anggota Komite
Pengarah P3LD terpilih mengetahui
tugas dan tanggungjawab yang harus
dilaksanakan sebagai anggota Komite
Pengarah, (4) Terbentuk Komite
Pengarah Perencanaan Partisipatif
Penetagunaan Lahan Desa di lima desa
prioritas, (5) Terlibatnya kelompok
perempuan dalam kepengurusan
Komite Pengarah P3LD di empat desa
prioritas yakni; Ujung Tanjung, Riding,
Talang Lubuk dan Muara Medak.

Seminar dan Studi Banding

Menyadari bahwa untuk menghasilkan
rencana tata guna lahan dan sumber daya
alam yang merupakan perpaduan dari
Bottom-Up dan Top-Down planning
tidaklah mudah. Untuk sampai pada
tahap yang demikian dibutuhkan
pemahaman bersama dan dukungan
yang serius dari semua stakeholders yang
terlibat dalam pengambilan kebijakan di
tingkat sektoral dan regional, terutama
kebijakan yang menyangkut penataan
ruang dan penataan kawasan hutan.

Dalam rangka membangun persepsi dan
kesepahaman para pihak tersebut,
SSFFMP memfasilitasi penyelenggaraan
seminar dan studi banding tentang
“Perencanaan Partisipatif Penatagunaan
Lahan Desa dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam Berbasis Masyarakat”.
Seminar dilakukan di Palembang pada
tanggal 1 Februari 2005 sedangkan Studi
Banding bertempat di Kabupaten
Sanggau Kalimantan Barat.
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Seminar yang dilakukan bertujuan untuk: (1) menggali aspirasi
masyarakat desa, memformulasikan berbagai potensi serta
permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya yang
berdampak panjang dan berulang-ulang setiap tahunnya, (2)
meningkatkan kesepahaman peserta tentang pendekatan
perencanaan partisipatif pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan, (3) mempersiapkan Komite Pengarah P3LD
untuk lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Alur teknis penatagunaan lahan desa yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan ruang lingkup, tujuan dan sasaran perencanaan penatagunaan lahan desa.
2. Membentuk organisasi / tim yang akan membuat perencanaan tata guna lahan desa yang terdiri dari: (-

) Komite Pengarah P3LD, (-) Tim Teknis P3LD tingkat desa dan (-) Tim Teknis kabupaten yang nantinya
akan mendampingi desa-desa lain setelah proyek SSFFMP selesai.

3. Menetapkan prosedur penatagunaan lahan desa yang disepakati bersama.
4. Menetapkan wilayah yang akan direncanakan (batas desa disepakati dengan desa sempadan).
5. Mengevaluasi tata guna lahan yang dulu, saat ini dan mengevaluasi rencana tata guna lahan yang ada saat

ini (tipe-tipe penggunaan lahan, trend, dampak, status, peraturan, sosial ekonomi dan kependudukan).
6. Target pembangunan berdasarkan kebutuhan dan harapan (tujuan/strategi) yang meliputi: (-)

pertumbuhan ekonomi, (-) pengembangan sektoral standar / tarif kehidupan / tingkat pendapatan dan
(-) pertambahan penduduk.

7. Menilai potensi / keterbatasan biofisik (lahan dan sumber daya alam).
8. Mendeskripsikan tipe-tipe penggunaan lahan di desa (sawah, kebun, pemukiman dan lainnya).
9. Menyusun skenario tata guna lahan desa beserta dampaknya (prosesnya dengan membandingkan tahapan

yang telah dilakukan sebelumnya point 3 – point 9).
10. Konsultasi publik secara bertahap dan berkesinambungan (reguler).
11. Penyusunan kesepakatan rencana tata guna lahan desa.
12. Pelegalan kesepakatan tata guna lahan desa.
13. Penyusunan peraturan desa tentang tata guna lahan desa.

14. Follow-up pemerintah daerah terhadap rencana tata ruang desa.

Studi
banding yang dilakukan bertujuan untuk: (1) memberikan
gambaran serta wawasan kepada peserta tentang berbagai
peluang dan masalah dalam menerapkan Tata Guna Lahan
Desa Kesepakatan (TGLDK) di Kabupaten Sanggau, (2)
memperoleh gambaran pengalaman Kabupaten Sanggau
dalam menerapkan otonomi daerah, partisipasi masyarakat,
kerjasama antar stakeholders dalam rangka menyusun
rencana tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam
secara berkelanjutan, (3) mengembangkan wawasan peserta
untuk menyusun rencana tindak lanjut perencanaan tata
guna lahan desa sebagai sub-sistem dari perencanaan
rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata
ruang provinsi.

Peserta seminar dan studi banding berjumlah 61 orang,
terdiri dari para pihak yang mewakili pemerintah, DPRD,

NGO, Peserta seminar dan studi banding berjumlah 61
orang, terdiri dari para pihak yang mewakili pemerintah,
DPRD, NGO, Kepala Desa, Komite Pengarah P3LD dan
Team Land Use Planning South Sumatra Forest Fire
Management Project.

Hasil pelaksanaan kegiatan secara umum lebih ke arah
pengkayaan pengalaman peserta dimana selama proses

berlangsung ada beberapa temuan lapangan yang cukup
menarik bagi peserta, seperti: (1) pengakuan terhadap tata
batas wilayah administrasi, (2) konsep pengelolaan lahan
dan kawasan hutan yang berbasis masyarakat, (3) dinamika
dan struktur organisasi pelaksanaan TGLDK di tingkat
Desa, (4) peranan adat dan kearifan lokal yang berkembang
di masyarakat, (4) fungsi koperasi sebagai lembaga
ekonomi desa. Berdasarkan pengalaman-pengalaman
tersebut peserta kemudian menyusun rencana tindaklanjut
kegiatan penatagunaan lahan desa untuk wilayahnya masing-
masing.

Akhirnya pertanyaannya adalah apakah perpaduan Bottom-
Up dan Top-Down Planning ini akan menjadi sebuah the win-
win solution atau hanya akan menjadi sebuah dokumen tanpa
follow up ? Jawabannya terletak di hati para-pihak yang terlibat
dalam proses panjang ini. Semoga saja.......
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memberatkan masyarakat sangat membantu untuk
mempercepat terjadinya masyarakat mandiri tersebut.

Usaha lain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar
hutan adalah mendorong pengusaha di bidang kehutanan
(pemegang HPH) untuk meningkatkan Social responsibility
(tanggung jawab sosial) sehingga terwujud sinergi kegiatan
perekonomian antar masyarakat desa dengan pengusaha
bidang kehutanan. Program Community Development (CD) yang
telah dikembangkan pemegang HPH harus selalu didorong
pelaksanaannya dan perlu penegasan bahwa program ini
merupakan investasi pengusaha dibidang kehutanan.
Dikhawatirkan pengusaha dibidang kehutanan belum
menyadari bahwa pelaksanaan community development merupakan
investasi untuk melaksanakan kegiatan pokok yang cenderung
masih menganggap kegiatan tersebut adalah kegiatan yang
bersifat politis saja.

Sumber masalah yang keempat adalah tidak
terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik dan

bersih. Sistem pemerintahan yang tidak baik dan tidak bersih
justru memberikan rasa aman bagi oknum pengusaha maupun
pemodal-pemodal dalam melaksanakan kegiatan illegal
logging. Ini merupakan pekerjaan rumah yang luar biasa bagi
pimpinan nasional dan daerah apabila benar benar pemerintah
mempunyai komitmen yang kuat untuk memberantas illegal
logging.

Sumber permasalahan yang kelima adalah masih lemahnya
pengawasan pemerintah maupun masyarakat sendiri. Dalam
melaksanakan penertiban dan pengawasan diperlukan konsistensi
dan keterbukaan untuk mewujudkan sistem pengawasan yang
mempunyai kredibilitas tinggi. Hal ini perlu agar timbulnya
kemitraan pengawasan antara pemerintah dan masyarakat.
Pengawasan dilakukan terutama pada hal-hal yang mendasar

Sambungan dari halaman 5

* Penulis adalah staf pengajar di universitas Muhammadiyah
Palembang

seperti pemberian target tebangan baik Ijin Pemanfaatan Kayu
(IPK)/targaet tebangan TPTI, ijin industri kayu dimana
kontinyuitas supply bahan bakunya telah di telaah dengan benar,
rendemen kayu olahan industri kayu hulu.
Sumber permasalahan illegal logging yang keenam adalah belum
terjalinnya koordinasi antar fihak yang berkepentingan
(Stakeholders) maupun instansi yang berkaitan. Untuk mengatasi
hal ini perlu kesamaan visi antar pihak-pihak yang
berkepentinganmaupun instansi yang terkait baik tingkat Pusat
maupun Daerah. Selain itu perlu membentuk forum komunikasi
antar pihak yang berkepentingan baik tingkat pusat maupun
daerah.
Belum adannya perjanjian bilateral untuk menanggulangi
perdagangan kayu hasil illegal logging merupakan sumber
permasalahan yang ketujuh. Dengan perjanjian bilateral ini
diharapkan adanya kerjasama antar negara untuk mematikan
ekspor kayu illegal baik kayu bulat maupun kayu olahan (sawn
timber).
Dapat diambil kesimpulan bahwa kata kunci unuk memberantas
illegal logging adalah :

1. Adanya kesamaan visi dan komitmen yang kuat
antara para pihak yang berkepentingan maupun
instansi yang berkaitan baik instansi teknis,
penegak hukum dan keamanan untuk
memberantas illegal logging.

2. Adanya kesamaan visi dan komitmen yang kuat
para pihak yang berkepentingan untuk melestaikan
alam.

3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar
desa hutan yang menjadi kambing hitam illegal
logging.

Mendorong Pendidikan untuk Pembangunan berkelanjutan
lewat Forum.

Penggiat Pendidikan Lingkungan Hidup di Sumsel membentuk FORKOM

Penggiat pendidikan lingkungan hidup di Sumatera Selatan
merapatkan barisan dengan membentuk suatu forum bernama:
FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN
LINGKUNGAN HIDUP Sumatera Selatan. Forum ini
diharapkan menjadi wadah untuk saling belajar, bertukar
pikiran dan pengalaman diantara para penggiat dan pemerhati
pendidikan lingkungan.

Para penggiat yang tergabung dalam forum ini terdiri dari
anggota lembaga swadaya masyarakat, pencinta lingkungan,

instansi pemerintah , serta individu yang memiliki concern
atas pendidikan lingkungan.

Forum memilih Silvy Iriyani (penggiat di KPB-SOS dan
pengajar di Fakultas kehutanan Univ. Muhammadiyah
Palembang) sebagai kordinator dengan Ir. Try Yulisman
sebagai sekretaris. Forum ini sendiri terbuka untuk
masyarakat luas yang memiliki kepedulian terhadap
lingkungan dan pendidikan lingkungan secara khusus.

Selamat berkarya



ebakaran hutan dan lahan di Indonesia khususnya
di Sumatera dan Kalimantan sebetulnya bukanlah

hal baru, peristiwa ini telah berlangsung sejak puluhan
tahun yang lalu yang terjadi secara berulang-ulang pada
hampir setiap musim kemarau yang membawa pengaruh
buruk pada berbagai sendi kehidupan dan kerusakan
ekosistem yang tak terkirakan. Dari pengalaman, sumber
utama penyebab kebakaran adalah aktifitas manusia untuk
berbagai tujuan yang berkaitan erat dengan kegiatan
ekonomi, misalnya praktek pembakaran lahan di rawa
gambut yang dilakukan oleh masyarakat tradisional untuk
sonor dan lebak lebung, juga pembukaan lahan dengan
pembakaran pada kegiatan pembuatan hutan tanaman,
pembuatan kebun besar maupun kebun kecil.

Praktek pembakaran lahan untuk tujuan demikian ini sudah
berlangsung lama secara turun temurun dan menjadi bagian

dari budaya masyarakat Sumatera Selatan. Bahkan tidak hanya
sekedar sebuah tradisi, namun secara praktek api digunakan
oleh masyarakat untuk membersihkan tumbuhan dan
mempermudah akses menuju lahan gambut untuk
mengangkap ikan, menebang kayu, dan memperoleh hasil
hutan lainnya.

Api juga digunakan untuk membersihkan lahan, pengolahan
tanah pertanian, merangsang pertumbuhan rumput muda
untuk pakan ternak, untuk mengusir serangga, dan membuat
udara menjadi nyaman pada saat berkemah (Fire Brief, Nomor
4 Oktober 2004). Sampai saat ini belum ditemukan alternatif
lain yang lebih efektif, murah dan memungkinkan dilakukan
oleh masyarakat lokal. Kebijakan yang masih mentolelir
pembakaran lahan pada kegiatan perladangan bagi masyarakat
lokal selain didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut juga adanya keterbatasan modal dan pengetahuan
yang dimiliki masyarakat, atau dengan kata lain masyarakat
lokal dianggap belum memiliki kemampuan melaksanakan
pembukaan lahan tanpa bakar.

Dalam konidisi demikian ini memang sangat sulit memperoleh
keberhasilan dalam melaksanakan penyadaran publik, apalagi
untuk target dalam jangka pendek. Upaya penyadaran publik
tidak cukup hanya memberikan pemahaman tentang dampak
kebakaran hutan terhadap kehidupan masyarakat dan kondisi
lingkungan, tetapi yang lebih penting adalah memberikan
solusi usaha alternatif yang lebih menjanjikan secara finansial
dibanding cara-cara yang mereka lakukan selama ini yang

Membakar atau tidak membakar
dilema pembukaan lahan oleh masyarakat

Hasanuddin, S. Hut

K dianggap tidak ramah lingkungan, dan atau memberikan
alternatif lain sistem pembukaan lahan yang ramah lingkungan
sekaligus murah dan mudah dilaksanakan. Selama belum
menemukan alternatif lain yang dapat diadopsi oleh
masyarakat lokal, maka melarang masyarakat melakukan
pembakaran lahan untuk kegiatan ekonomi bukanlah
keputusan yang tepat, begitupun membiarkan ataupun
mengijinkannya bukan pula keputusan yang bijak. Kedua-
duanya mengandung resiko atau implikasi yang luas. Melarang
pembakaran berarti akan menghambat atau menghilangkan
usaha perekonomian masyarakat kecil, oleh karenanya kerugian
yang diderita dan kehilangan lapangan usaha yang berakibat
hilangnya penghasilan akibat kebijakan tersebut mestinya
ditanggung oleh pemerintah. Begitupun membiarkannya
melakukan pembakaran berimplikasi pada sebuah kondisi
pembiaran wilayah Sumatera Selatan terus menerus dihantui
bencana kebakaran beserta kabut asap yang menyertai begitu

memasuki musim kemarau. Karena berdasarkan pengalaman
mapun hasil penelitian, potensi kebakaran di Sumatera Selatan
yang berpotensi menimbulkan kabut asap adalah kebakaran
pada lahan gambut yang dominannya berasal dari kegiatan
sonor dan lebak lebung yang nota bene banyak dilakukan oleh
masyarakat lokal.

Pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk konversi
lahan menjadi hutan tanaman atau perkebunan juga telah
memainkan peranan penting atas terjadinya kebakaran selama
ini. Pengembangan perkebunan dalam skala besar berpotensi
menimbulkan dampak terhadap lingkungan (Sutia Reny, Hot
Spot Volume 2). Pembukaan lahan secara besar-besaran pada
pembangunan hutan tanaman dan perkebunan sulit dipercayai
tidak dilakukan tanpa pembakaran, meskipun secara formal
kebijakan zero burning diadopsi dalam rencana kerja perusahaan
tersebut. Kemampuan teknologi penginderaan jarak jauh
dalam mendeteksi lokasi hot spot sangat membantu dalam
memberikan peringatan awal (early warning) kepada perusahaan-
perusahaan yang kedapatan hot spot di arealnya. Keakuratan
sistem ini cukup terbukti dengan jarangnya terjadi komplain
dari perusahaan bersangkutan manakala disodorkan data dan
peta hot spot yang menunjukkan adanya hot spot pada lokasi
perusahaan. Hanya saja peta dan data ini tidak bisa memastikan
pembakaran ini dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja
serta dari mana asal sumber api. Untuk mengetahui hal tersebut
memerlukan investigasi yang lebih mendalam.

Zero Burning VS Controlled Burning
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Berbagai upaya dan kebijakan sudah
dilakukan untuk menghadapi masalah
kebakaran dan asap ini, walaupun belum
menunjukkan hasil yang maksimal.
Semua pihak setuju bahwa langkah tepat
dalam menjawab persoalan kebakaran
dan asap adalah dengan melakukan
tindakan pencegahan. Namun dalam
prakteknya, tindakan pencegahan
kebakaran tidaklah sesederhana dalam
teori. Kebijakan yang terkait dengan
tindakan pencegahan diantaranya adalah
penetapan aturan main pada sektor-
sektor usaha yang berpotensi melakukan
pembakaran lahan.
Kebijakan tersebut diantaranya ada yang
bersifat ekstrim, yaitu pembukaan lahan
tanpa bakar (zero burning) dan
pembakaran terkendali (controlled burning).
Kedua aturan ini ditujukan untuk
mencegah kebakaran atau
mengurangi intensitas
kebakaran yang ter jadi.
Penetapan aturan atau
kebijakan ini sudah ada di
semua peraturan
perundang-undangan yang
terkait dengan masalah
kebakaran hutan dan lahan,
diantaranya adalah :

• Undang-undang No. 41

Tahun 1999 tentang
Kehutanan

• Undang-undang No.18

Tahun 2004 tentang
Perkebunan

• Peraturan Pemerintah

No. 4 Tahun 2001 tentang
Pengendalian kerusakan dan atau
pencemaran lingkungan hidup
yang berkaitan dengan kebakaran hutan
dan lahan

• Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun

2005 tentang Perlindungan hutan.

Di dalam pasal-pasal peraturan
perundang-undangan tersebut
disebutkan dengan jelas adanya larangan
melakukan pembakaran hutan dan lahan
baik perseorangan maupun badan usaha.
Hanya saja dalam Pasal 19 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2004 disebutkan, pengecualian dari
larangan membakar hutan sebagaimana
pada ayat (1) diperbolehkan dilakukan
secara terbatas untuk tujuan khusus atau

kondisi yang tidak dapat dielakkan,
meliputi:
a. pengembalian kebakaran hutan
b. pembasmian hama dan penyakit
c. pembinaan habitat tumbuhan dan

satwa.
Petunjuk teknis pelaksanaan
pembakaran terbatas, lebih lanjut diatur
oleh Menteri, namun sampai saat ini
Juknis tersebut belum ada. Departemen
Kehutanan sebelumnya telah
mengeluarkan petunjuk teknis
pembakaran terkendali yang ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Jenderal
Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam Nomor 47/Kpts/DJ-VI/1997
tanggal 3 April 1997. Juknis ini hanya
berumur 6 bulan, pada tanggal 3
Oktober 1997 Dir jen PHKA
mengeluarkan keputusan Nomor 152/
Kpts/DJ-VI/1997 tentang pencabutan

Keputusan Nomor 47/Kpts/DJ-VI/
1997 tanggal 3 April 1997 Tentang
Petunjuk Teknis Pembakaran
Terkendali, dengan alasan adanya
kekhawatiran Juknis ini akan
menjustifikasi masyarakat untuk
melakukan pembakaran. Padahal pada
saat itu sedang terjadi bencana nasional
kebakaran hutan dan lahan, sehingga
pembakaran yang ter jadi telah
menimbulkan gangguan asap.
Kebijakan Propinsi untuk mengurangi
pasokan asap di udara pada tahun 1997,
yaitu keluarnya instruksi Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 067/Inst/
VIII/1997 tanggal 12 September 1997
yang melarang kegiatan pembakaran
dalam bentuk apapun, termasuk
pembakaran sampah rumah tangga. Dan

upaya mengatasi krisis asap pada saat
pelaksanaan PON XVI tahun 2004,
POLDA Sumsel juga mengeluarkan
maklumat yang melarang pembakaran
lahan. Meskipun demikian, di pinggiran
kota Palembang saja masyarakat petani
masih melakukan pembakaran lahan,
apalagi yang jauh di pedalaman.
Kegamangan dan sikap dilematis dalam
menerapkan kedua kebijakan tersebut
akan terus menerus dihadapi begitu
memasuki musim kemarau. Pelarangan
pembakaran kepada siapa saja tanpa
kecuali, seolah-olah merupakan langkah
efektif untuk mencegah kebakaran
hutan dan lahan. Implikasinya secara
hukum, seluruh kegiatan pembakaran
hutan dan lahan merupakan perbuatan
illegal atau tindakan melawan hukum,
sehingga pelakunya dapat dijerat secara
pidana maupun perdata. Kalau demikian

halnya berapa banyak
masyarakat kecil yang
kebanyakan juga buta huruf
bertambah menderita lagi
karena harus berurusan
dengan masalah hukum,
karena pekerjaan yang biasa
mereka lakukan selama
bertahun-tahun itu ternyata
merupakan kegiatan terlarang.
Rasanya memang sangat sulit
penerapan kebijakan ini secara
apa adanya terhadap
masyarakat kecil. Masih
diperlukan aturan-aturan
khusus, karena kedua-duanya
memiliki dampak dan resiko.

Sangat banyak kegiatan masyarakat lokal
di lahan gambut yang masih
menggunakan api, meskipun beresiko
terus berulangnya krisis asap di Sumatera
Selatan. Karena sesungguhnya
pembakaran terkendali di lahan gambut
hampir tidak mungkin bisa dilakukan.
Persoalan dilematis ini selalu menjadi
perhatian peserta pada forum-forum
dialog, termasuk Joint Meeting of The
ASEAN Working Groups on Sub
Regional Fire Fighting Arrangements
(SRFAs) for Sumatera and Borneo yang
mengadakan pertemuan secara berkala.
Para peserta pertemuan yang mewakili
negara-negara ASEAN memahami
persoalan yang dihadapi masyarakat
lokal, oleh karenanya mereka juga
sepakat menerapkan kebijakan

Selama belum menemukan alternatif
lain yang dapat diadopsi oleh
masyarakat lokal, maka melarang
masyarakat melakukan pembakaran
lahan untuk kegiatan ekonomi
bukanlah keputusan yang tepat
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DR. M. Nicolas, Fire Management Expert,
dan Toto Marsoni, A.Md, FireManagement Assistant

SSFFMP telah membantu operasi
penanganan bencana gempa dan
tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam
oleh tim kebakaran/SAR ManggalaAgni
dari Departemen Kehutanan. Pada
tanggal 20 s/d 31 Januari 2005, Fire
Expert dan Fire Assistant berpartisipasi
dengan pasukan Manggala Agni di
Banda Aceh dalam tugas sebagai
berikut : evakuasi jenazah, pembukaan
akses jalan, imunisasi dan vaksinasi,
dan bantuan penyelamatan senjata dan
amunisi POLRI.

Selama operasi tersebut, SSFFMP
telah menyerahkan 200 pelindung
individu (werpak, sepatu, slayer, sarung
tangan, kopel dan peples air) dan 10 kotak P3K kepada Departemen Kehutanan agar pasukan
Manggala Agni dapat bertugas di NAD dengan aman.

SSFFMP dan Departemen

Kehutanan

bantu penanganan bencana

di Aceh

pembakaran terkendali bagi masyarakat
lokal dan keharusan pembukaan lahan
tanpa bakar bagi perusahaan. Oleh
karenanya melalui ASEAN-Haze
Technical Task Force (ASEAN-
HTTF) menyusun Guidelines for the
Implementation of the Policy on Zero Burning
dan Guidelines for the Implementation of the
Controlled Burning Practices. Di Indonesia
selain petunjuk teknis pembakaran
terkendali, sejak tahun 1997 juga sudah
ada petunjuk teknis pembukaan lahan
tanpa bakar (PLTB) di bidang
perkebunan.

Sosialisasi VS Penegakan Hukum
Pelanggaran peraturan perundang-
undangan belum tentu disebabkan
ketidakpatuhan masyarakat. Bisa saja,
pelanggaran tersebut karena
ketidaktahuan masyarakat atas aturan-
aturan yang ada. Oleh karenanya kegiatan
yang juga tidak kalah penting adalah

sosialisasi peraturan kepada masyarakat
luas sembari melaksanakan penegakan
hukum. Penegakan hukum terhadap
kasus pelanggaran kebakaran hutan dan
lahan seringkali terjadi, meskipun bukan
atas dasar operasi yustisi. Sebagai
ref leksi, dalam rapat koordinasi
PUSDALKARHUTLA tanggal 7 Mei
1998, POLDA Sumsel melaporkan
jumlah kasus pelanggaran hukum yang
terjadi pada peristiwa kebakaran hutan
dan lahan tahun 1997 sebanyak 55 kasus,
11 kasus memenuhi unsur pidana dan
44 kasus mengalami kesulitan dalam
mendapatkan bukti-bukti. Kasus yang
ditangani kepolisian ini kebanyakan
berasal dari pengaduan masyarakat yang
kebun-kebunnya terbakar. Selain itu juga
adanya gugatan WALHI pada tanggal 19
Januari 1998 atas 11 perusahaan HPH/
HTI. Selain itu juga terjadi sebuah
perusahaan mengadukan perusahaan

lainnya yang diduga melakukan
pembakaran hingga merembet masuk
membakar lahan tanaman perusahaan
lainnya. Refleksi dari kejadian-kejadian
yang lalu sangat dipahami bahwa
kesadaran masyarakat terhadap
kebakaran hutan dan lahan muncul
secara spontan manakala aset dan
kepentingannya terancam. Oleh karena
itu hal yang penting dilakukan adalah
menggugah kesadaran masyarakat
melalui penyuluhan-penyuluhan,
disamping kegiatan teknis lainnya.

* Staff Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera
Selatan, Counterpart SSFFMP
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Jumlah hotspot di Kabupaten OKI merupakan jumlah yang
fantastis. Sebagian besar hotspot terjadi pada bulan Oktober
atau menjelang musim penghujan atau menjelang musim
tanam. Selain itu himbauan Gubernur melalui aparat
pemerintah untuk tidak melakukan pembakaran pada saat
PON IX juga terbukti sangat efektif. Masyarakat tidak atau
sedikit yang membakar lahan pada saat atau menjelang PON,
namun sesuai himbauan dilakukan setelahnya. Pada Tabel 1

Sambungan dari Halaman 1

Tabel 1. Penyebaran jumlah hotspot tahun 2004 berdasarkan batas kabupaten Sumatera Selatan

dapat dilihat bagaimana jumlah hotspot menurun pada bulan
September (1.248 titik) setelah bulan Agustus mencapai 2.169,
dan kemudian meningkat lagi menjadi 4.669 titik pada bulan
Oktober.

Lahan Gambut Terbakar

Hingga saat ini belum ada penelitian khusus tentang dampak
kebakaran gambut yang terjadi di Sumatera Selatan. Sebagian
besar lahan gambut di Sumatera Selatan terdapat di Kabupaten
OKI, khususnya di Kecamatan Tulung Selapan, Air Sugihan

Gambar 1b. Citra quicklook SPOT 4 dioverlay dengan penyebaran
hotspot bulan Oktober.

dan Pampangan. Sejak tahun 90an, kebakaran hampir tidak
pernah absen di wilayah ini.

Menggunakan data quicklook citra SPOT 4 tanggal 6 Oktober
2004, terdeteksi lebih dari 70.000 ha lahan yang didominasi
tanah gambut terbakar di wilayah ini (Gambar 1a). Areal bekas
terbakar (burn scar) dapat terlihat jelas pada gambar. Areal
berwarna merah gelap merupakan daerah bekas terbakar di

daerah gambut, sedangkan warna merah muda/terang
merupakan kebakaran di tanah mineral atau vegetasi
kering di daerah surut.

Setelah dilakukan overlay menggunakan data hotspot
NOAA bulan oktober dan sebelumnya, sebagian besar
areal terbakar sesuai dengan penyebaran hotspot
tersebut (Gambar 1b). Sehingga angka 70.000 ha
merupakan angka yang konservatif, mengingat
kebakaran di areal yang sama masih berlanjut hingga
pertengahan Oktober 2004. Bila dilihat dari data
hotspot, kebakaran di wilayah ini sudah mulai terdeteksi
sejak bulan Agustus.

Pada akhir Agustus, SSFFMP bersama Dinas
Kehutanan melakukan pemantauan hotspot sekaligus
menyebarkan leaflet dan himbauan Gubernur melalui
udara. Kebakaran di lahan gambut ini sudah mulai
terlihat dan menyebabkan asap tebal. Sulitnya

aksesibilitas dan kurangnya personil serta peralatan pemadam
kebakaran menjadi kendala upaya pemadaman di wilayah
tersebut. Kebakaran terus berlanjut hingga turun hujan deras
pada pertengahan bulan Oktober.

Akibat seringnya areal ini terbakar, hanya vegetasi rumput,
pakis atau jenis pioner tahan api lainnya yang masih mampu
bertahan hidup di areal tersebut. Padahal, vegetasi rumput
dan pakis merupakan vegetasi yang sangat mudah terbakar.
Karenanya, kebakaran sudah menjadi bagian dari siklus pada
ekosistem lahan gambut terbuka (Gambar 2).
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daerah rawan kebakaran dapat
diperoleh melalui pendekatan sejarah
terjadinya kebakaran. Hingga saat ini
informasi penyebaran hotspot sering
digunakan untuk keperluan tersebut.
Dengan menggunakan data hasil
klasifikasi penutupan lahan
menggunakan Citra Landsat ETM+
tahun 2000 – 2003 yang dioverlay
dengan peta hotspot, maka dapat
diketahui jumlah hotspot per hektar
dari masing-masing tipe penutupan
vegetasi. Selanjutnya data tersebut
dikelompokkan menjadi 5 kelas
rawan, yaitu Tidak Rawan, Rendah,
Sedang, Tinggi dan Ekstrim
(Gambar 3).

Sebagian besar kelas ekstrim terletak
di kabupaten Ogan Komering Ilir.
Sedangkan Kabupaten Musi

banyak komponen yang
berpengaruh terhadap
kebakaran, seperti aktifitas
manusia, perilaku api, iklim,
aset yang perlu dilindungi
serta kemampuan pemadam
kebakaran. Dengan
demikian, informasi yang
dihasilkan akan lebih
komprehensif dan akurat.
Gambar 3, juga
menunjukkan lokasi
penyebaran regu-regu
pemadaman desa yang sudah
dilatih oleh SSFFMP di 3
Kabupaten prioritas.
Diharapkan pemilihan desa
yang akan dilatih tahun ini
dapat didasari dari informasi

yang telah dikirimkan SSFFMP ke masing-masing sekretariat
MSF di kabupaten sehingga dapat lebih sesuai dengan kondisi
kerawanan yang ada.

(Solichin, RS/GIS Specialist)

Gambar 2. Lahan rawa gambut bekas terbakar mulai didominasi rumput dan pakis (foto:
Tim survey gambut, Januari 2004).

Gambar 3. Daerah rawan kebakaran, berdasarkan analisa klasifikasi penutupan
lahan dan data penyebaran hotspot 2004.

Banyuasin dan Banyuasin masih memiliki cukup banyak daerah
yang tidak rawan, yaitu di TN Sembilang dan kawasan hutan
Merang. Hal ini disebabkan karena vegetasi hutan masih
mendominasi wilayah ini. Namun demikian, mengingat
maraknya kegiatan penebangan atau konversi hutan di wilayah
ini, juga akan membuka kemungkinan menjadi daerah rawan
kebakaran di masa depan.

Konsep yang lebih komprehensif di dalam penentuan tingkat
bahaya kebakaran, khususnya Fire Threat Analysis, perlu
dikembangkan lebih lanjut. Konsep ini mengintegrasikan lebih

Vegetasi Rawan Kebakaran
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LINGKUNGAN DALAM GORESAN LUKISAN ANAK - ANAK

SSFFMP mengadakan kegiatan lomba gambar
lingkungan hidup untuk tingkat TK - SMP pada tanggal 23
Januari 2005, kegiatan ini bertujuan menumbuh kembangkan
rasa cinta anak - anak terhadap alam dan lingkungannya.

Bertempat di Mall Palembang Trade
Center dengan jumlah peserta sekitar
250 orang anak. Ada tiga kategori
perlombaan yaitu tingkat Taman
kanak - kanak sampai kelas 2 SD,
kategori kelas 3 - kelas 6 SD, serta
kategori selanjutnya adalah tingkat SMP.
Dari hasil gambaran anak - anak terlihat
bahwa mereka sudah bisa mengapresiasikan
imajinasi mereka terhadap apa saja yang
terjadi di lingkungan hidup sekitar mereka,
seperti bagaimana akibat hutan ditebang secara
liar bisa mempengaruhi kehidupan sekitarnya.

Pelatihan Kecakapan Fasilitator

Proses pembangunan membutuhkan adanya
fasilitator-fasilitator yang memahami proses falisitasi
dinamis yang mampu mengedepankan proses dialog dan
mendorong partisipasi multi pihak. Untuk meningkatkan
kapasitas stakeholder dalam bidang fasilitasi di tiga
kabupaten prioritas, SSFFMP mengadakan pelatihan
kecakapan dasar fasilitasi yang diadakan dalam 2 tahap.
Pelatihan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 17 - 21
januari 2005 dengan peserta berasal anggota MSF 3
kabupaten prioritas sedangkan pelatihan tahap kedua
dilaksanakan pada tanggal 22 - 25 Februari 2005 yang
sebagian peserta dari lembaga swadaya masyarakat yang ikut
mendukung kegiatan SSFFMP.

PELATIHAN FASILITATOR UNTUK PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

Upaya mendorong kesadaran lingkungan
membutuhkan fasilitator-fasilitator yang tidak hanya
memahami persoalan lingkungan tetapi juga memiliki
ketrampilan dan pengetahuan untuk membantu masyarakat
membangun kesadaran, sikap dan tindakan yang sesuai
terhadap lingkungan hidupnya. Untuk itu, bekerja sama
dengan jaringan pendidikan lingkungan nasional, SSFFMP
mengadakan pelatihan fasilitator pendidikan lingkungan
yang melibatkan peserta dari dinas/instansi terkait, lembaga
pendidikan, LSM, pencinta alam, pramuka dan lain-lain.
Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 7 - 11 maret 2005

Sekitar 250 siswa dari tingkat TK - SMP kelas 2 sedang
mengikuti lomba gambar di PTC

Salah satu kegiatan dalam pelatihan kecakapan dasar fasilitator
tahap II

Pelatihan terdiri dari kegiatan in door dan out door

ne
w

s
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w
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Buletin ini diterbitkan Oleh South
Sumatera Forest Fire Management
Project (SSFFMP). Proyek yang
didanai oleh komisi Eropa isinya
tidak secara serta merta
mencerminkan pandangan dari
komisi Eropa dan merupakan
tanggung jawab pribadi penulis.

Editor: Tunggul Butarbutar
Design/Lay out: Tunggul, Pras, Ali

Sistem Analisa Ancaman Kebakaran merupakan salah satu
aspek di dalam Sistem Informasi Kebakaran, khususnya
sebagai salah satu aspek peringatan dini jangka panjang
(SAAK). Sistem ini telah dikembangkan sebelumnya oleh
Canada, New Zealand atau Australia. Di Indonesia, Proyek
kebakaran yang didanai Jerman (IFFM) di Samarinda juga
mengembangkan sistem yang serupa.

SAAK merupakan metode sistematis untuk mengetahui
tingkat ancaman bahaya kebakaran di wilayah tertentu. SAAK
digunakan sebagai alat perencanaan strategis bagi fire manager
untuk mengelola atau mengatur kegiatan pencegahan dan
pemadaman kebakaran serta untuk memprediksi dampak
kebakaran jangka panjang yang mungkin terjadi.

SAAK menggunakan sistem informasi geografis (SIG) sebagai
metode yang dapat memudahkan proses analisa serta penyajian
informasi. SIG sangat membantu dalam proses overlay antar
faktor-faktor penentu kebakaran serta di dalam memberi
pembobotan bagi tiap kategori berdasarkan metode tertentu.

Saat ini South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP)
berupaya mengembangkan pendekatan tersebut dengan
mengembangkan sebuah modul interface tambahan yang dapat
digunakan di dalam perangkat lunak GIS. Hal ini bertujuan
untuk memudahkan proses analisa serta pemutakhiran hasil.
Modul yang akan dikembangkan berupa sebuah ekstensi
tambahan di dalam perangkat lunak ArcView GIS 3.x.
Perangkat lunak ini sudah cukup banyak digunakan dan dikenal
di berbagai instansi terkait di Provinsi Sumatera Selatan.
Dengan demikian, proses pengembangan kapasitas melalui
transfer teknologi diharapan menjadi lebih mudah.

SAAK mempertimbangkan 4 komponen utama yaitu:
1. Risk of Ignition atau Resiko Penyulutan Api (RPA) yang
sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia.
2. Potential Fire Behaviour atau Potensi Perilaku Api
(PPA) yang berpengaruh terhadap tingkat kerusakan yang akan
ditimbulkan bila terjadi kebakaran.
3. Value to be Protected atau Aset yang Dilindungi (AYD)
merupakan aset yang bernilai secara ekonomis, ekologis dan
sosial budaya yang perlu diselamatkan/dijaga bila terjadi
kebakaran.

4. Fire Suppression Capacity atau Kapasitas Pemadaman
Kebakaran (KPK) potensi / kemampuan untuk memadamkan
kebakaran yang dimiliki di wilayah tertentu.

Pada tanggal 21 Maret 2005, dilakukan seminar kecil yang
mengundang pihak terkait dari provinsi dan kabupaten untuk
mensosialisasikan serta mendiskusikan hal-hal terkait dengan
pengembangan SAAK ini. Diskusi dilakukan dengan
memfokuskan kepada 3 aspek yang meliputi: (1) mekanisme
penyediaan dan pemutakhiran data yang diperlukan untuk
pengembangan SAAK, (2) identifikasi user dan end user yang akan
menggunakan dan menerapkan SAAK, dan (3) pembentukan
”tim perumus” dan ”tim teknis” di dalam pengembangan SAAK.

Pembentukan tim tersebut diharapkan selain dapat melibatkan
pihak-pihak terkait juga dapat menjembatani proses transfer
pengetahuan secara langsung. Dengan ketelibatan para
counterpart dan stakeholder terkait secara aktif, pemahaman
konsep serta mekanisme teknis dari SAAK dapat lebih dipahami
dan dimengerti, sehingga diharapkan dapat diterapkan secara
reguler dan lestari.
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