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South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP), adalah proyek
kerjasama teknis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Uni Eropa
untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Proyek ini
bekerja di Sumatera selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2003 dan berakhir
tahun 2007. Bekerja untuk memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan
kebakaran hutan dan lahan mulai tingkat provinsi, kabupaten, hingga tingkat
desa. Bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, swasta, dan
lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Multistakeholder Forum
(MSF).

1. , memberikan pelatihan, dukungan
peralatan pemadaman, serta membangun sistem koordinasi
penanggulangan kebakaran.

2. Memfasilitasi penyusunan
melalui penyusunan struktur pengendalian kebakaran

dan mendukung penyusunan peraturan daerah tentang
pengelolaan kebakaran hutan dan lahan.

3. ,
memberikan pelatihan serta membantu menyediakan informasi
pemantauan kebakaran dan informasi geografis.

4. , memfasilitasi
proses penyusunan rencana tata ruang dan tata guna lahan mulai
tingkat provinsi hingga tingkat desa yang terkait dengan pencegahan
kebakaran, termasuk penyusunan peraturan desa.

5. , berbagai upaya alternatif yang
melibatkan masyarakat desa dikembangkan untuk mengurangi dan
mencegah kebakaran.

6. , SSFFMP memfasilitasi proses
penyadartahuan gender dan pengarusutamaan gender.

7. , SSFFMP
memfasilitasi berbagai kegiatan pendidikan lingkungan di sekolah
maupun di luar sekolah, serta memberikan pelatihan kepada para
penyuluh dan melakukan berbagai upaya kampanye multimedia dan
untuk membangun kesadaran dan dukungan masyarakat.

8. , melakukan
penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas LSM, serta
melibatkan LSM sebagai salah satu mitra kerja dalam berbagai
kegiatan SSFFMP.

Kegiatan utama SSFFMP adalah:
Pengelolaan Kebakaran

strategi dan kebijakan pengelolaan
kebakaran

Sistem Informasi Kebakaran dan Sistem Informasi Geografis

Perencanaan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan

Pengembangan Masyarakat

Peningkatan Peran Gender

Pendidikan Lingkungan dan Penyadartahuan

Pengembangan Lembaga Swadaya Masyarakat

SSFFMP

2 15

Kemitraan

Dalam implementasi pendidikan lingkungan dan meningkat
dengan pihak-pihak terkait, peranan kemitraan

sangatlah penting. Dengan dukungan dari Dinas Pendidikan
Nasional, Pokja I MSF, dan FKPLH sebagian besar kegiatan
pendidikan lingkungan dapat dilaksanakan.

Dalam peningkatan kapasitas para penggerak pendidikan
lingkungan, SSFFMP bekerjasama dengan Jaringan
Pendidikan Lingkungan, untuk memfasilitasi pelatihan
fasilitator pendidikan lingkungan dan pelatihan guru untuk
implementasi Buku Desa Ilalang.

lobby
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Seminar dan Lokakarya Penyusunan Strategi Pendidikan
Lingkungan di Sumatera Selatan, yang diikuti oleh 150 orang
dari Dinas Pendidikan Nasional tingkat provinsi dan
kabupaten, anggota POKJA I MSF dari tiga kabupaten
prioritas, LSM, Anggota DPRD, Perguruan Tinggi dan
Mahasiswa. Keluaran yang dicapai adalah strategi
pengembangan pendidikan lingkungan hidup di Sumatera
Selatan yang

SSFFMP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Nasional
Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan Lokakarya
Promosi Pendidikan Lingkungan Hidup di Sumatera Selatan.
Lokakarya tersebut merupakan lokakarya penutupan
pendistribusi dan fasilitasi penggunaan Buku Desa Ilalang.
Selanjutnya, pendistribusian dan pencetakan ulang
diserahkan terimakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi
maupun Kabupaten.

Strategi dan Promosi

Pendahuluan

Sejak tahun 2003, SSFFMP memberikan perhatian cukup
besar dalam mengembangkan Pendidikan Lingkungan di
Sumatera Selatan. Karena pendidikan lingkungan
merupakan bagian yang terintegrasi dalam pengelolaan
kebakaran yang berbasis masyarakat.

Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Nasional baik
tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, Kelompok
Kerja (Pokja) I MSF (Multistakeholder Forum), LSM yang
tergabung dalam Forum Komunikasi Pendidikan
Lingkungan, Guru dan Kepala Sekolah, serta tokoh
masyarakat lainnya mengembangkan pendidikan
lingkungan agar dapat menjangkau pelajar sekolah hingga
ke pelosok-pelosok.

SSFFMP juga melakukan kegiatan peningkatan kapasitas
dalam bentuk pelatihan, lokakarya, seminar, diskusi, dan
studi banding untuk para fasilitator, LSM, guru, dan Dinas
Pendidikan Nasional. SSFFMP telah memfasilitasi
kesiapan mereka dalam melanjutkan pengembangan
pendidikan lingkungan di Sumatera Selatan.

Bekerjasama dengan pihak-pihak tersebut di atas,
SSFFMP juga memfasilitasi berbagai kegiatan pendidikan
lingkungan yang meliputi, pendampingan penerapan Buku
“Desa Ilalang” di sekolah, penyusunan kurikulum muatan
lokal pendidikan lingkungan, Jambore Pendidikan
Lingkungan, Pekan Pendidikan Lingkungan Sekolah,
kunjungan sekolah, dan pendidikan
lingkungan lainnya, seperti: lomba lukis dan lomba
membaca pantun bertema lingkungan. Tujuannya adalah
untuk membangun generasi yang peduli terhadap
lingkungan yang dapat turut mengelola sumberdaya alam
yang berkelanjutan.

event-event
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Buku “Desa Ilalang” adalah buku pendidikan lingkungan
pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk kelas V
Sekolah Dasar (SD). Buku tersebut disusun oleh FFPCP
( ) proyek
kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan,sebelum
SSFFMP. Distribusi dan implementasi buku tersebut
dilanjutkan oleh SSFFMP. Hingga tahun 2005, SSFFMP
telah mencetak ulang Buku Desa Ilalang sebanyak 2 kali
dengan jumlah total 20.000 eksemplar. Berbagai upaya yang
dilakukan oleh SSFFMP untuk mendorong agar buku
tersebut bisa distribusi dan dimplementasi.

Untuk mempercepat pemahaman guru tentang penggunaan
sekaligus untuk mendistribusikan buku tersebut, SSFFMP
menyelenggarakan Lokakarya Penggunaan Buku Desa
Ilalang pada tahun 2004 dan 2005 di tiga Kabupaten
Prioritas.

Forest Fire Prevention and Control Project

Lokakarya Penggunaan Buku Desa Ilalang,

Buku “Desa Ilalang”
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SSFFMP juga bekerjasama dengan POKJA I MSF
menyelenggarakan berbagai event pendidikan lingkungan,
berupa lomba menggambar dan lomba mewarnai dengan
tema-tema lingkungan. Pada tahun 2004-2005 kegiatan
tersebut dilakukan di Palembang yang diikuti oleh 250 orang,
di Sekayu diikuti 250 orang, di Banyuasin II diikuti oleh 100
orang.

Selain lomba lukis pada bulan Juli 2005, di Sekayu Musi
Banyuasin, SSFFMP juga memfasiltasi penyelenggaraan
lomba pantun yang diikuti oleh 12 pasang, serta lomba
menulis dengan tema lingkungan tingkat SMP dan SMU,
lomba ini dikuti oleh sekitar 150 orang.

Lomba Seni
Bertema Lingkungan
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Untuk menjangkau kegiatan pendidikan lingkungan di
sekolah dengan metoda alternatif yang menarik, SSFFMP
memfasilitasi anggota FKPLH untuk melakukan kunjungan
sekolah ( ). SSFFMP dan Pokja II MSF dan
(FKPLH) melakukan kegiatan kunjungan Sekolah untuk
pendidikan lingkungan. Kegiatan bertujuan meningkatkan
kecintaan murid sekolah dasar terhadap lingkungan hidup.

Selama kunjungan murid dikenalkan berbagai kegiatan
mengenai lingkungan dan akibat yang ditimbulkan oleh
kebakaran hutan dan lahan, melalui pemutaran film,
bermain, diskusi dan ceramah. Siswa juga didampingi dalam
membaca Buku Desa Ilalang yang telah didistribusi di
sekolah-sekolah tersebut.

school visit

Kunjungan Sekolah

Pelatihan Guru Penggunaan Buku Desa Ilalang

Pendampingan Implementasi pendidikan
Lingkungan

Untuk meningkat efektifitas penggunaan Buku Desa Ilalang
sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai metodologi
pengajaran dalam pendidikan lingkungan, pada tahun 2006
melaksanakan Pelatihan Penggunaan Buku Desa Ilalang
untuk Guru SD, pelatihan tersebut diselenggarakan di tiga
kabupaten prioritas.

Untuk mendukung hasil Pelatihan Guru dalam Penggunaan
Buku Desa Ilalang dan meningkatkan efektifitas
penggunaannya di lapangan, SSFFMP bekerjasama dengan
FKPLH melakukan pendampingan implementasi pendidikan
Lingkungan yang dilakukan di enam desa, masing-masing
kabupaten dua desa dampingan.

Hasil yang diperoleh adalah adanya sekolah melaksanakan
penerapan Buku Desa Ilalang serta adanya rencana untuk
melanjutkan penggunaan buku tersebut dimasa mendatang
sebagai bahan pelajaran.

5
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Evaluasi Distribusi Buku Desa Ilalang

Cetak Ulang Buku Desa Ilalang

Pada akhir tahun 2006, juga dilakukan survey penggunaan
Buku Desa Ilalang di tiga kabupaten prioritas. Umumnya anak-
anak yang medapat pelajaran menyukai buku ”Desa Ilalang”,
guru-guru yang pernah mendapat pelatihan tidak mengalami
kesulitan dalam melaksanakannya. Kesulitan utama adalah
kurangnya dukungan dari Dinas maupun Cabdinas Pendidikan
Nasional untuk menerapkan buku tersebut. Sehingga untuk
keberlanjutan penerapan buku tersebut sebagai bahan
pelajaran membutuhkan dukungan kebijakan Dinas Pendidikan
Nasional setempat.

Sejak akhir tahun 2006 SSFFMP telah mengakhiri masa
fasilitasi penerapan buku ”Desa Ilalang”, seluruh dokumen,
materi dan modul pelatihan untuk penerapan buku tersebut,
serta pengalaman lainnya seperti pengalaman pendampingan
telah diserahterimakan kepada Dinas Pendidikan Nasional
Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten prioritas. Dengan
APBD 2007, dua dari tiga kabupaten prioritas mencetak ulang
buku tersebut, untuk sekolah-sekolah lain yang belum
mendapat buku tersebut.
Selain Dinas Pendidikan Nasional, PT MHP, perusahaan HTI
yang terdapat di Sumatera Selatn juga telah mencetak ulang
buku tersebut.
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Pertukaran informasi dan pengalaman sangat penting sebagai
ajang transformasi dan sekaligus untuk memotivasi para pengiat
pendidikan lingkungan dan guru-guru, SSFFMP melakukan studi
banding keberbagai daerah.

Pada tahun 2005, studi banding pendidikan lingkungan
keberbagai tempat di Jawa, yang meliputi Pusat Pendidikan
Lingkungan Hidup Trawas - Jawa Timur, Yogyakarta, dan Taman
Nasional Gunung Gede Pangrango - Bogor.

Pada tahun 2006, studi banding dilakukan pula keberbagai tempat
di Lampung, seperti Taman Nasional Way Kambas untuk melihat
kegiatan Manggala Agni Desa Brajayekti; melihat aktivitas
pendidikan lingkungan yang dikembangkan oleh LSM Daun
dengan Wildlife Conservation Society; kunjungan ke SDN
Batukeramat, Tanggamus untuk melihat kegiatan pendidikan
lingkungan yang dikembangkan oleh Sekolah; serta melihat
pendidikan lingkungan yang dikembangkan oleh Pemkab
Lampung Barat (BPLHD).

Studi Banding
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Beberapa sekolah yang biasa difasilitasi oleh SSFFMP, telah
memilih pendidikan lingkungan menjadi mata pelajaran
resmi yang masuk kedalam kurikulum muatan lokal secara
swadaya. Atas permintaan sekolah tersebut, SSFFMP
bekerjasama dengan FKPLH memfasilitasi proses kurikulum
muatan lokal yang dimulai dari penyusunan silabus dan
rencana pengajaran. Inisiatif awal untuk membuat kurikulum
pendidikan lingkungan dimulai oleh SDN 2 Trans Bayat Ilir,
diikuti oleh SDN Pagar Desa dan SDN 1 Bayat Ilir, seluruh
berada di Kecamatan Bayung lencir.

Dalam dua kali lokakarya yang diselenggarakan secara
swadaya sekolah, pada bulan Maret dan April 2007, sekolah
berhasil menyusun silabus dan rencana pengajaran
Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan yang menjadi bagian
dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Proses
penyusunan kurikulum muatan lokal belum selesai, masih
membutuhkan kelanjutan, yaitu penyusunan modul. Niat dan
kemauan tersebut patut dihargai, disaat perkembangan
pendidikan lingkungan berjalan lambat.

Kurikulum Muatan Lokal
Pendidikan Lingkungan
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Jambore
Pendidikan Lingkungan
Jambore Pendidikan Lingkungan, yaitu kegiatan perkemahan
pendidikan lingkungan untuk anak-anak SD selama tiga hari
yang dilakukan di alam terbuka. Kegiatan yang
menggabungkan antara pendidikan lingkungan dengan
kegiatan dan rekreasi, dengan tujuan mengenal
ekosistem perairan dan keanekaragaman hayati dengan
suasana yang menyenangkan bagi anak-anak.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 anak-anak dan sekitar 20
orang guru pendamping dari Kabupaten Musi Banyuasin,
berbagai kegiatan dilaksanakan penjelajahan ,
pemutaran film, diskusi, ekspresi seni dan presentasi anak
tentang lingkungan. Umumnya anak-anak merasa puas
dengan kegiatan tersebut.

adventure

nature game,
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Pekan Pendidikan Lingkungan Memperingati Hari Bumi

Pada tahun bulan Mei 2007, untuk memperingati Hari Bumi, di
tiga desa prioritas di selenggarakan acara Pekan Pendidikan
Lingkungan.

Acara yang ini difasilitasi oleh FKPLH, mulai tahap
perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Kegiatan
tersebut merupakan kegiatan bersama yang membutuhkan
interaksi langsung antara anak, guru, kepala sekolah, komite
sekolah, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar.

Berbagai kegiatan dilakukan dalam pekan pendidikan
lingkungan antara lain: lomba membaca puisi, lomba melukis
dan lomba mewarnai, lomba dai kecil, lomba membuat patung
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satwa dari tanah liat, dan menanam pohon dilingkungan
sekolah (setiap sekolah mendapat 30 pohon buah-buahan).

Puncak acara ditampilkan panggung apresiasi anak. Dalam
panggung tersebut ditampilkan tema-tema cerita yang
menarik yang dibuat sendiri oleh sekolah. Cerita-cerita yang
ditampilkan merupakan pengalaman yang pernah mereka
alami.

Melalui kegiatan seperti ini diharapkan adanya pemahaman
lingkungan yang lebih mendalam, karena cara-cara
penyampaian yang menarik dan dengan pendekatan seni
dan budaya. Kegiatan seperti ini juga merupakan
pembelajaran bersama dengan anggota masyarakat lainnya.


