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Laki – laki dan perempuan, tua dan muda harus menyadari akibat 
negatif dari kebakaran dan mempelajari strategi alternatif dalam 
menangani sumber daya alam secara berkelanjutan. Baik Laki 
– laki dan perempuan seharusnya mengikuti pertemuan dan 
pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan kebakaran dan 
sumber daya alam berbasis masyarakat (CbFM). Stakeholders 
tingkat propinsi dan kabupaten mendukung gagasan bahwa laki 
– laki dan perempuan berpartisipasi aktif dalam merencanakan dan 
mengimplementasikan kegiatan yang ada.

Visi Gender SSFFMP:

13.  Desa Muara Medak, Kabupaten MUBA: 
	 Penggilingan	padi	dan	budidaya	padi	lahan	kering

Dimulai tahun 2005, kegiatan ini dimaksudkan guna peningkatan 
pendapatan masyarakat melalui intensifikasi/peningkatan 
teknologi budidaya padi lahan kering guna mengurangi perluasan 
perladangan berpindah dengan cara pembakaran hutan dan lahan. 

Telah dilaksanakan penanaman pada 
areal seluas 57 Ha padi lahan kering  
dengan varietas unggul Situ bagendit, Situ 
patenggang and Towuti, yang melibatkan 
2 kelompok tani beranggotakan 42 orang. 
Guna lebih meningkatkan memotivasi para 
petani, proyek mengabulkan permohonan 
masyarakat petani untuk membantu 1 
unit penggilingan padi lengkap, dimana 
selama ini petani harus menempuh 
perjalanan lewat air yang cukup jauh untuk 
menggilingkan padinya..

Peningkatan kemampuan teknis dilakukan dengan pelatihan bagi operator 
penggilingan padi, pelatihan PPL swakarsa 2 orang. Sedangkan guna 
peningkatan kelembagaan dan organisasi melalui pelatihan managemen 
dan dinamika kelompok oleh Yayasan Kemasda serta pendampingan 
berkala bulanan oleh LSM OWA.
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12.   Desa Simpang Tiga, Kabupaten OKI: 
	 Budidaya	padi	pada	lahan	rawa	lebak

Kegiatan baru dimulai pada tahun 2006. Maksud kegiatan ini 
adalah pembuatan contoh lapangan peningkatan pendapatan 
masyarakat melalui optimalisasi budidaya padi pada lahan rawa 
lebak dan pembangunan unit pelayanan jasa alsintan (UPJA). 
Semula masyarakat petani melakukan budidaya padi melalui sistim sonor 
yang didahului dengan pembakaran lahan dan diikuti dengan menabur 
benih, selanjutnya tanpa perlakuan apapun tinggal menunggu panen. 
Pada umumnya dengan sistim sonor tersebut hasil panen sebesar 1 
ton/Ha.

Sebagai modal awal proyek memberi bantuan 2 unit handtraktor. 
Bekerjasama dengan BPTP dan Dinas Pertanian Kab OKI, diadakan 
pelatihan bagi operator handtraktor dan teknologi budidaya padi pada 
lahan rawa lebak. 



11.   Desa Ujung Tanjung Kabupaten OKI: 
	 Pengembangan	ternak	sapi

Maksud kegiatan ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat 
melalui budidaya penggemukan ternak sapi, sebagai alternative 
praktek pertanian sistim sonor dengan membakar hutan dan lahan.
Dimulai pada tahun 2005, dengan melibatkan 8 pasang suami isteri 
anggota kelompok tani, sebagai modal awal proyek memberi bantuan 
8 ekor sapi. Semula peternak mencoba sistim penggemuakn sapi 
potong, tetapi pada tahun 2006 mereka merubah pola menjadi sistim 
pengembangan/sistim gaduhan karena menilai hasil penggemukan kurang 
memadai. Lokasi desa yang sangat terisolir karena kondisi jalan yang 
rusak menyebabkan biaya angkutan sangat membebani hasil penjualan 
penggemukan sapi. Pada saat ini jumlah sapi yang dipelihara peternak 
berjumlah 9 ekor termasuk pejantan.

Peningkatan kemampuan teknis peternak dilakukan melalui pelatihan 
budidaya ternak sapi bagi seluruh anggota kelompok peternak, 
bekerjasama dengan Heifer International dilatih Sukarelawan Kesehatan 
Hewan sebanyak 2 orang, PPL swakarsa 2 orang. Penguatan 
kelembagaan dan berorganisasi bagi kelompok tani, dilakukan pelatihan 
managemen dan dinamika kelompok bagi seluruh anggota kelompok oleh 
LSM Yayasan Kemasda dan pendampingan secara berkala bulanan oleh 
LSM WBH.

Akar penyebab permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera 
Selatan pada dasarnya sangat terkait erat dengan kondisi sosial 
ekonomi masyarakat terutama di pedesaan a.l karena rendahnya 
tingkat pendidikan, taraf hidup yang rendah, kondisi ekonomi rumah 
tangga dan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah.

Di sebagian wilayah Sumatera Selatan pada saat musim kemarau, 
masyarakat mencari tambahan pendapatan melalui praktek “nglebung” 
(mencari ikan dengan membakar rawa/lebak yang mengering), atau 
menanam padi secara “sonor” dengan membakar rawa/lebak yang 
surut akibat kemarau panjang, atau membakar ilalang guna mendapat 
rumput muda untuk perburuan, yang kesemuanya berpotensi 
menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali.

Salah satu upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah 
dengan menciptakan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat atau menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat 
pedesaan, sehingga dapat menjadi alternative bagi masyarakat 
untuk tidak perlu lagi mencari tambahan pendapatan dengan cara 
membakar.

Didalam rangka mengurangi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera 
Selatan, SSFFMP melaksanakan program pemberdayaan masyarakat 
berupa kegiatan membuat contoh lapangan peningkatan pendapatan 
masyarakat pada 13 desa sasaran.

Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kapasitas/kompetensi 
teknis budidaya pertanian dan peningkatan/penguatan kelembagaan 
kelompok tani, yang pada gilirannya dengan meningkatnya kapasitas 
petani, diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan petani dan 
meninggalkan praktek pembakaran lahan.

Peningkatan kemampuan teknologi budidaya maupun kapasitas 
dibidang alat dan mesin pertanian dilaksanakan bekerjasama dengan 
BPTP dan stakeholders yang berkompeten lainnya. Pelatihan 
dilaksanakan melalui berbagai pelatihan teori dikelas, praktek 
langsung dilapangan dan studi banding melihat keberhasilan daerah 
lain. Penguatan kelembagaan kelompok tani, dilaksanakan melalui 
pelatihan managemen dan dinamika kelompok serta pendampingan 
berkala setiap bulan bekerjasama dengan LSM/NGO.

Latar belakang 



1.  Desa Mangsang, Kab. Musi Banyuasin:
 Pengembangan	ternak	sapi

Maksud kegiatan ini adalah membuat contoh lapangan usaha 
budidaya ternak sapi sebagai alternative peningkatan pendapatan 
masyarakat didalam rangka mengurangi praktek pembakaran 
hutan dan lahan di desa Mangsang. 

Dimulai pada tahun 2004 dengan 
satu kelompok tani dengan 8 anggota 
kelompok, proyek membantu modal 
awal berupa 8 ekor ternak sapi 
Bali. Pada tahun 2006, kegiatan 
berkembang menjadi 3 kelompok tani 
dengan 38 anggota (termasuk isteri) 
dan memelihara sebanyak 22 ekor 
sapi Bali.

Peningkatan kemampuan teknis peternak dilakukan melalui pelatihan 
budidaya ternak sapi bagi seluruh anggota kelompok peternak, pelatihan 
Sukarelawan Kesehatan Hewan sebanyak 6 orang, PPL swakarsa 
sebanyak 2 orang. Peningkatan kelembagaan dan berorganisasi 
bagi kelompok tani, dilakukan pelatihan managemen dan dinamika 
kelompok bagi seluruh anggota kelompok oleh Yayasan Kemasda, dan 
pendampingan secara berkala bulanan oleh LSM OWA dan WBH

10.  Desa Riding Kabupaten OKI: 
	 Pengembangan	ternak	kerbau	rawa

Maksud kegiatan ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat 
melalui peningkatan budidaya penggemukan ternak kerbau rawa, 
sebagai alternative daripada melakukan praktek sonor dengan 
membakar lahan pada musim kemarau yang biasa dilakukan 
masyarakat petani setempat.

Dimulai pada tahun 2005, dengan 
melibatkan 19 anggota kelompok tani, 
sebagai modal awal proyek memberi 
bantuan 8 ekor kerbau rawa. Sampai 
dengan akhir Juli 2006, kerbau telah 
bertambah menjadi 11 ekor dan beberapa 
kerbau telah cukup gemuk siap dijual 
untuk dapat dibelikan tambahan bakalan 
ternak kerbau rawa yang baru.

Peningkatan kemampuan teknis 
peternak dilakukan melalui pelatihan 

budidaya ternak kerbau rawa bagi seluruh anggota kelompok peternak, 
bekerjasama dengan Heifer International dilatih Sukarelawan Kesehatan 
Hewan sebanyak 2 orang, PPL swakarsa 2 orang. Penguatan 
kelembagaan dan berorganisasi bagi kelompok tani, dilakukan melalui 
pelatihan managemen dan dinamika kelompok bagi seluruh anggota 
kelompok, dan pendampingan secara berkala bulanan oleh LSM Yayasan 
Kemasda.



2.  Desa Kali Berau, Kabupaten MUBA : 
	 Penanaman	tanaman	sela	diantara	tanaman	karet
		 rakyat

Dimulai tahun 2004, maksud kegiatan ini adalah peningkatan 
pendapatan masyarakat melalui pengembangan tanaman sela 
diantara tanaman karet rakyat sebagai alternative daripada 
melakukan praktek perladangan berpindah.

Dikembangkan pembuatan contoh lapangan 
pembuatan tanaman karet dari varietas 
unggul klon IR-39 dan PB-260 seluas 7 Ha, 
dengan tanaman sela padi unggul varietas Situ 
bagendit, Situ patenggang dan Towuti, yang 
melibatkan sebanyak 7 pasang suami isteri 
anggota kelompok tani.

Didalam rangka peningkatan kapasitas teknis, 
telah dilaksanakan pelatihan budidaya karet 
dan tanaman sela untuk 30 orang, pelatihan 
PPL swakarsa sebanyak 2 orang. Penguatan 
kelembagaan dilakukan melalui pelatihan 
managemen dan dinamika kelompok oleh 
Yayasan Kemasda dan pendampingan bulanan 
oleh LSM OWA.

9.  Desa Ulak Kemang, Kabupaten OKI: 
	 Budidaya	perikanan	didalam	keramba	 

Maksud pembuatan contoh lapangan ini adalah didalam rangka 
mengurangi kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh 
praktek sonor dan mencari ikan dengan membakar pada musim 
kemarau, dengan jalan meningkatkan pola/sistim pemeliharaan 
ikan didalam keramba.  

Dimulai tahun 2004 kegiatan ini melibatkan 1 
kelompok tani beranggota 24 orang, dengan 
bantuan 22 keramba dan 24.000 ekor benih 
ikan Patin. Pada saat ini jumlah keramba 
telah meningkat menjadi 28 keramba. 
Belajar dari kegagalan panen ikan  pertama 
tahun 2004 dengan rata-rata sebesar 31 Kg 
ikan per keramba, pada panen tahun 2005 
telah meningkat menjadi rata-rata 95 Kg 
per keramba. Dengan alasan harga yang 

lebih baik, tahun 2006 petani ikan mulai mendiversifikasi jenis ikan yang 
dipelihara yakni dengan mencoba menebar jenis ikan Toman dan ikan 
Mas didalam kerambanya. 

Peningkatan kemampuan teknis dilakukan dengan pelatihan budidaya 
ikan dalam keramba, pelatihan bagi operator mesin pembuat pellet pakan 
ikan, pengiriman pelatihan bagi PPL swakarsa 2 orang.  Peningkatan 
kelembagaan dan organisasi melalui pelatihan managemen dan dinamika 
kelompok serta pendampingan berkala bulanan oleh LSM Yayasan 
Kemasda. Unit usaha lain yang berkembang adalah simpan pinjam 
anggota kelompok tani dan usaha pembuatan pellet pakan ikan.



3.  Desa Bayat Ilir, Kabupaten MUBA: 
	 Pengembangan	ternak	kambing

Dimulai pada tahun 2005, didesa Bayat Ilir terdapat 2 kegiatan 
peningkatan pendapatan masyarakat, yakni kegiatan pertanian 
terpadu antara ternak sapi dan tanaman sayuran di dusun 1 yang 
dikhususkan bagi kegiatan perempuan dibawah binaan divisi 
Gender; dan kegiatan pengembangan ternak kambing di dusun 2 
bagi anggota kelompok tani campuran laki-laki dan perempuan.
Kegiatan perempuan memelihara 16 ekor sapi Bali dan menanam 0.5 
Ha tanaman sayuran, sedang pengembangan ternak kambing sebagai 
modal awal memelihara 86 ekor kambing. Khusus pengembangan ternak 
kambing menghadapi kendala mortalitas tinggi karena berbagai factor 
penyebab.

Didalam rangka peningkatan kapasitas 
teknis telah dilaksanakan pelatihan 
teknologi pengembangan ternak dan 
budidaya sayuran bagi seluruh anggota 
kelompok, pelatihan sukarelawan 
kesehatan hewan bekerjasama 
dengan Heifer International sebanyak 
4 orang dan PPL swakarsa sebanyak 2 
orang. Peningkatan kelembagaan dan 
berorganisasi bagi anggota kelompok 

tani dilaksanakan pelatihan managemen dan dinamika kelompok oleh 
Yayasan Kemasda, serta pendampingan secara berkala bulanan oleh 
LSM OWA.

8.   Desa Prajen Jaya, Kabupaten Banyuasin: 
	 Optimalisasi	budidaya	padi	pada	lahan	pasang	surut

Maksud kegiatan ini adalah pembuatan contoh lapangan 
peningkatan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi budidaya 
padi pada lahan sawah pasang surut dan pembangunan unit 
pelayanan jasa alsintan (UPJA). 

Semula masyarakat petani melakukan 
budidaya padi melalui sistim sonor yang 
didahului dengan pembakaran lahan 
dan diikuti dengan menabur benih, 
selanjutnya tanpa perlakuan apapun 
tinggal menunggu panen. Pada umumnya 
dengan sistim sonor tersebut hasil panen 
sebesar rata-rata 1 ton/Ha. Dimulai tahun 
2005 sebagai modal awal proyek memberi 
bantuan 2 unit hand tractor, 2 unit thresher 
dan saprodi guna membangun demplot 

tanaman padi seluas 40 Ha, yang melibatkan 2 kelompok tani dengan 
43 anggota kelompok dengan menanam padi unggul varietas Situ 
patenggang, Situ bagendit dan IR 42.

Peningkatan kemampuan teknis dilakukan dengan pelatihan bagi operator 
alsintan serta penanganan pasca panen, pengiriman pelatihan bagi PPL 
swakarsa 2 orang.  Peningkatan kelembagaan dan organisasi melalui 
pelatihan managemen dan dinamika kelompok oleh Yayasan Kemasda 
serta pendampingan berkala bulanan oleh LSM OWA.



4.  Desa Pagar Desa, Kabupaten MUBA: 
	 Penggilingan	padi	dan	ternak	kambing

Dimulai tahun 2005, maksud kegiatan ini adalah peningkatan 
pendapatan masyarakat melalui  pembangunan penggilingan padi 
dan pengembangan ternak kambing. 
Pembangunan penggilingan padi dipilih oleh masyarakat guna menekan 
biaya pasca panen karena besarnya biaya transportasi menggiling padi 
selama ini yang memerlukan 3-4 jam perjalanan lewat air. Disamping 
itu adanya penggilingan padi telah membantu menghidupkan kegiatan 
ekonomi desa Pagar Desa yang terpencil, memotivasi petani didesa-
desa sekitar untuk lebih giat dan mengintensifkan budidaya padi dilahan 
miliknya. Pengembangan ternak kambing mulai kegiatannya dengan 
modal awal sebanyak 25 ekor kambing lokal jenis “Kacang” yang dikelola 
oleh 7 orang anggota kelompok tani perempuan.

Peningkatan kemampuan teknis dilakukan dengan pelatihan bagi operator 
penggilingan padi dan teknis budidaya ternak kambing terhadap seluruh 
operator dan anggota kelompok tani perempuan, pelatihan tenaga 
sukarelawan kesehatan hewan 2 orang dan PPL swakarsa 2 orang. 
Sedangkan guna peningkatan kelembagaan dan organisasi melalui 
pelatihan managemen dan dinamika kelompok oleh Yayasan Kemasda 
serta pendampingan berkala bulanan oleh LSM WBH.

7.  Desa Talang Lubuk, Kabupaten Banyuasin: 
	 Pengolahan	kelapa	terpadu

Desa Talang Lubuk adalah desa sentra penghasil kelapa dalam 
yang selama ini hanya dijual asalan/butiran atau dijadikan kopra. 
Maksud kegiatan ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat 
melalui diversifikasi produk kelapa melalui pengolahan kelapa 
terpadu sehingga didapat nilai tambah yang lebih besar. 

Kegiatan melibatkan 3 kelompok 
tani perempuan dengan jumlah 
anggota sebanyak 30 orang. 
Peningkatan kemampuan teknis 
dilakukan dengan pelatihan 
bagi operator pengolah sabut 
kelapa, kerajinan sabut kelapa, 
pembuatan vigin coconut oil 
(VCO) dan arang tempurung 
kelapa, yang diikuti oleh 
masing-masing kelompok tani 

dan pelatihan PPL swakarsa 2 orang.  Peningkatan kelembagaan dan 
organisasi, telah dibentuk rumah dagang beserta managernya, dilakukan 
pelatihan managemen dan dinamika kelompok oleh Yayasan Kemasda 
serta pendampingan berkala bulanan oleh LSM OWA.



5.  Desa Upang, Kabupaten Banyuasin: 
	 Pengembangan	alat	pengering	gabah	berbahan
		 bakar	sekam

Maksud kegiatan ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat 
petani padi pada lahan sawah pasang surut yang menghadapi 
permasalahan penanganan pasca panen khususnya pengeringan 
gabah, dimana pada umumnya panen jatuh pada musim hujan 
sehingga pengeringan dengan sinar matahari tidak sempurna, 
kwalitas beras yang dihasilkan bermutu rendah dan harganya jatuh. 
Selama ini masyarakat mengeringkan gabahnya dengan menjemur 
dibawah sinar matahari atau dengan alat pengering gabah 
berbahan bakar minyak tanah.
Dimulai pada tahun 2004, bekerjasama dengan BPTP Sumatera Selatan 
dan Balai Besar Padi Sukamandi, di Desa Upang dibangun percontohan 1 
unit alat pengering gabah berbahan bakar sekam dengan kapasitas 4 ton.

Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, melihat biaya operasional pengeringan 
yang rendah, keberhasilan peningkatan mutu beras dan peningkatan 
pendapatan yang cukup signifikan dirasakan oleh petani, pada saat 
ini telah dibuat dan dioperasionalkan oleh masyarakat petani/pemilik 
penggilingan padi dari desa-desa disekitar Upang, atas swadaya sendiri 
tanpa subsidi, sebanyak 10 unit alat pengering gabah berbahan bakar 
sekam, yang dibuat oleh 4 bengkel alsintan setempat.  

Kelompok tani yang terlibat sebanyak 43 orang. Peningkatan kemampuan 
teknis dilakukan dengan pelatihan bagi operator alat pengering gabah 
berbahan bakar sekam dan penggilingan padi serta penanganan pasca 
panen lainnya bekerjasama dengan BPTP dan IRRI, pelatihan PPL 
swakarsa 2 orang. Peningkatan kelembagaan dan organisasi melalui 
pelatihan managemen dan dinamika kelompok oleh Yayasan Kemasda 
serta pendampingan berkala bulanan oleh LSM LPH-PEM.

6.  Desa Muara Telang, Kabupaten Banyuasin: 
	 Optimalisasi	budidaya	padi	pada	lahan	pasang	surut

Maksud kegiatan ini adalah pembuatan contoh lapangan 
peningkatan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi budidaya 
padi lahan pasang surut dan pembangunan unit pelayanan jasa 
alsintan (UPJA). 
Semula masyarakat petani melakukan budidaya padi melalui sistim sonor 
yang didahului dengan pembakaran lahan dan diikuti dengan menabur 
benih, selanjutnya tanpa perlakuan apapun tinggal menunggu panen. 
Pada umumnya dengan sistim sonor tersebut hasil panen sebesar rata-
rata 1 ton/Ha. 

Dimulai tahun 2004 sebagai modal awal 
proyek memberi bantuan 2 unit hand 
tractor, 3 unit thresher dan saprodi guna 
membangun demplot tanaman padi seluas 
30 Ha, yang melibatkan 2 kelompok tani 
dengan 27 anggota kelompok. Pada saat 
ini tahun 2006, UPJA telah berjalan dengan 
baik, kelompok telah berkembang menjadi 
6 kelompok tani yang mengolah lahan 
sawah seluas 212 Ha dengan produksi 
3,8-4 ton/Ha. Peningkatan kemampuan 

teknis dilakukan dengan pelatihan bagi operator alsintan serta 
penanganan pasca panen, pelatihan PPL swakarsa 2 orang.  Peningkatan 
kelembagaan dan organisasi melalui pelatihan managemen dan dinamika 
kelompok oleh Yayasan Kemasda serta pendampingan berkala bulanan 
oleh LSM LPH-PEM.
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