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ASEAN Turun Tangan Hentikan Asap,
Indonesia Belum Meratifikasi Perjanjian

Kebakaran Lahan dan Hutan

Lima negara ASEAN bersedia membantu menanggulangi

kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Keputusan kelima

negara itu disampaikan setelah delegasi mereka melihat langsung

kondisi kebakaran lahan di Indonesia. "Kami melihat langsung dan

akan turut membantu," kata ketua delegasi Brunei, Rahim O.K.

Haji Abdullah, seusai pertemuan khusus lima negara ASEAN soal

kabut asap, di Pekanbaru, Riau, kemarin.

Kesiapan ASEAN membantu Indonesia disampaikan seusai

pertemuan di Pekanbaru kemarin. Pertemuan itu dihadiri Menteri

Lingkungan Singapura Yacob Ibrahim dan sembilan delegasi

Malaysia yang dipimpin Datuk Sri Azmi Khaliq, tiga delegasi

Brunei Darussalam yang dipimpin Abdullah, serta lima delegasi

Thailand yang dipimpin Siravich Panichyat.

Menurut Abdullah, para delegasi datang ke Riau untuk melihat

langsung kebakaran hutan di Indonesia. Delegasi Singapura pun

mengakui kondisi kabut asap di wilayah Indonesia sudah

mengkhawatirkan. Singapura, kata Yacob Ibrahim, akan turut

serta membantu mengatasi sumber asap. Malaysia dan Singapura

adalah dua negara yang paling besar terkena dampak kabut asap

Indonesia dan telah menyampaikan protes.

Menurut juru bicara pertemuan itu, Desra Percaya, ASEAN

memahami kesulitan Indonesia menangani kebakaran hutan dan

lahan yang mengakibatkan kabut asap. Maka pemerintah masing-

masing negara sepakat mengatasi kebakaran lahan dan hutan di

semua negara ASEAN. Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam

rumusan kerja sama penanggulangan kebakaran lahan dan hutan

ASEAN.

Meskipun begitu, delegasi Indonesia yang berjumlah 12 orang di

bawah Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dan

Menteri Kehutanan M.S. Kaban menyatakan ketidaksiapan

Indonesia meratifikasi joint statement tentang penanggulangan

bersama kabut asap di Asia Tenggara. "(Indonesia) masih akan

membahasnya dan sudah mengusulkannya ke DPR," kata

Rachmat beralasan.

Ketidaksiapan Indonesia, kata Rachmat, soal luas dan

karakteristik lahan gambut yang gampang tersulut api tapi susah

dipadamkan. Namun, katanya, negara peserta pertemuan telah

memahami bahwa Indonesia sudah berusaha keras mengatasi

kabut asap. Para delegasi juga sepakat bertemu lagi awal

November nanti. Mereka berencana melakukan workshop sambil

mendatangkan ahli dan alat mutakhir untuk menanggulangi

kebakaran lahan.

Beberapa jam sebelum pertemuan, seratusan aktivis lingkungan

Riau menggelar unjuk rasa. Mereka mengusung sejumlah poster

yang antara lain bertulisan "Hukum pembakar lahan", "Tangkap

Sukanto Tanoto dan Tutup Pabrik Kertas IKPP dan RAPP", dan

"M.S. Kaban harus Mundur". Namun, aksi demo dibubarkan 250

polisi.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Jhoni S. Mundung

mengatakan Malaysia dan Singapura semestinya juga

menyiapkan langkah menghentikan aliran kayu ilegal dari

Indonesia. Sebab, penampungan kayu ilegal terkait dengan

pembakaran lahan. Pertemuan itu, kata dia, terkesan hanya

menonjolkan ketidakmampuan Indonesia menanggulangi asap.

(Sumber : Koran Tempo, 14 Oktober 2006).

Lahan Gambut Makin Berkurang,
Kebakaran Sulit Dipadamkan

Kebakaran lahan dan hutan di Sumatera

Selatan belum dapat dipadamkan hingga tuntas.

Musibah tahunan itu sekarang justru merambat

ke lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering

Ilir dan Musi Banyuasin. Api sulit dipadamkan.

Pemantauan satelit Terra Modis menunjukkan,

titik panas atau hotspot di Sumatera Selatan,

Selasa (5/9), hanya 14 titik. Jumlah itu menurun

dibandingkan sehari sebelumnya yang jumlah

titik apinya mencapai 167.

Namun, kebakaran masih terjadi di lahan

gambut, antara lain di Bayung Lencir, Musi

Banyuasin; Gasing Laut, Kabupaten Banyuasin;

serta Tulung Selapan dan Sepucuk, Ogan

Komering Ilir. Kebakaran di lahan gambut sulit

dipadamkan, seperti di Desa Tanjung Serang,

Kecamatan Kayu Agung, Ogan Komering Ilir,

Selasa lalu. Beberapa regu Manggala Agni

dikerahkan untuk mematikan api di lahan itu

sejak Senin malam, tapi hingga Selasa siang

api masih merambat dan mengeluarkan asap

tipis.

"Kami menyemprotkan air dari kanal sejak pukul

08.00, tapi hingga pukul 14.00 api yang padam

hanya sekitar satu hektar," kata Komandan II

Manggala Agni Daerah Operasi III Ogan

Komering Ilir Agus Herli. Menurut peneliti pada

Wetlands Internasional Indonesia Programme

(WIIP), Irwansyah Reza Lubis, Rabu, kebakaran

di lahan gambut sangat mengkhawatirkan

keseimbangan alam karena gambut akan

semakin tipis bahkan hilang.

Padahal, kawasan itu merupakan penyimpan air

serta menjadi habitat flora dan fauna yang unik.

Kebakaran juga memicu karbon yang disimpan

gambut lepas ke udara dan terkumpul di

atmosfer sehingga menambah pemanasan suhu

bumi. Saat ini terdapat 1,483 juta ha lahan

gambut di Sumsel. Lahan gambut setebal 3-6

meter seluas 53.905 ha pada tahun 1990, tetapi

berkurang menjadi 29.279 ha pada 2004. Lahan

gambut setebal 1-3 meter yang pada 1990

seluas 1,363 juta ha, pada 2002 tersisa 982.023

ha.

"Lahan gambut semakin berkurang, terutama
akibat kebakaran saat kemarau atau
pembukaan lahan. Pembuatan kanal air juga
mengurangi ketebalan gambut," katanya

(Sumber: Kompas, 07 September 2006).



DERITA MASYARAKAT SUMATERA SELATAN
AKIBAT KABUT ASAP

Riding, Agustus 2006 (© Muhammad Iqbal)

Masrun Zawawi
(Sekretaris Jendral Konsorsium NGO PSDA Sumatera Selatan)

Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi
Sumatera Selatan yang terjadi empat bulan
belakangan ini (Juli - Oktober 2006) telah
menimbulkan kabut asap yang sangat tebal, terjadi
lintas Provinsi dan bahkan lintas negara. Tercatat
peningkatan hotspot yang cukup tajam di
beberapa wilayah kabupaten. Pada bulan Juli
terpantau sebaran hotspot sebanyak 320, Agustus
2070 hotspot, September 6213 dan sampai
pertengahan Oktober terpantau 5226 (Satelit Terra
& Aqua MODIS, Web Fire Mapper University of
Maryland, USA). Situasi kebakaran semakin
meluas dan mengkhawatirkan karena sejak bulan
Agustus kebakaran sudah merambah pada lahan
rawa gambut di kabupaten OKI, OI, Muba dan
Banyuasin. Dari berbagai sumber bahwa lokasi
kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan
kabut asap tersebut 70 % terjadi pada lahan rawa-
rawa di Kabupaten OKI. Seperti biasa penyebab
kebakaran hutan dan lahan masih tetap pada
alasan klasik, yaitu aktifitas manusia dalam
penyiapan lahan pertanian termasuk kebiasaan
sonor, mencari balok tenggelam pada lahan rawa,
membakar rumput di rawa untuk hijauan ternak,
illegal loging dan land clearing perkebunan.

Berbagai penderitaan dan kerugian yang timbul

Kabut asap yang berkepanjangan ini telah
menimbulkan berbagai kerugian seperti, kerugian
kesehatan, sosial, ekonomi, ekologi dan bahkan

kerugian politik berupa protes dari negara-negara
tetangga. Dilansir dari berbagai sumber bahwa di
kota Palembang tercatat ribuan masyarakat
mengalami infeksi saluran pernapasan atas
(ISPA). Priode awal Oktober, pada saat kabut
cukup tebal, jumlah penderita mengalami
peningkatan setiap harinya mencapai 10-15 %.
Belum lagi jenis-jenis penyakit lain serta korban-
korban diwilayah Kabupaten/Kota lainnya. Selain
itu pada jalur transportasi (darat, air dan udara)
telah terjadi berbagai hambatan dan bahkan
kecelakaan yang telah merenggut nyawa manusia
(Liputan 6 Pagi SCTV 05/10/06) dan banyak lagi
kerugian-kerugian lain yang belum diperoleh
informasinya. Kalau kita perhatikan dari tahun ke
tahun pola penanganan bencana asap masih
bersifat adhoc, sama saja dengan penanganan
bencana lingkungan lainnya seperti banjir
misalnya, artinya kita hanya sibuk ketika bencana
itu berlangsung, ketika asap tebal kita sibuk
membagi masker, begitu juga ketika banjir, kita
sibuk mendirikan posko-posko untuk menghimpun
dana bantuan, setelah bencna berlalu maka
selesai sudah kesibukan kita. Penanggulangan
belum berkelanjutan, yang ditangani hanya gejala
dan akibatnya saja bukan penyebabnya.

Minimnya Data dan Informasi Tentang Dampak
Kebakaran



Sebagai masyarakat, kita mempunyai hak untuk
memperoleh informasi yang akurat dan lengkap
tentang tempat, penyebab dan akibat-akibat dari
kebakaran hutan dan lahan. Akan tetapi kita masih
terasa sulit mendapatkan informasi dalam bentuk
data yang lengkap. Padahal sesuai dengan
ketentuan PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran
Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan
Kebakaran Hutan dan atau Lahan, pemerintah
wajib memberikan informasi kepada masyarakat
mengenai kebakaran hutan dan atau lahan serta
dampaknya.

Beberapa Peraturan Pemerintah Tentang
Bentuk-Bentuk Pengelolaan Hutan

Pemerintah telah banyak memproduk peraturan
perundang-undangan tentang bentuk-bentuk
pengelolaan hutan, seperti : Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDA Hayati dan
Ekosistemnya, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, PP Nomor 68 Tahun 1998 tentang
Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam, PP
Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Hutan, PP
Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian
Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan
Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan
dan atau Lahan, PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan. Seluruh peraturan
perundang-undangan tersebut diatas telah
mengatur sanksi, baik sanksi pidana maupun
sanksi administratif bagi pihak-pihak yang
melanggar. Beberapa ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan tersebut diatas menyatakan

bahwa kegiatan membakar hutan dan atau lahan
baik disengaja maupun tidak disengaja yang
menimbulkan kerugian publik adalah tindak
kejahatan. Akan tetapi sampai dengan saat ini
penegakkan hukum masih belum optimal dan
terkesan masih lemah, sehingga sanksi yang
tujuannya membuat jera para pelaku belum
sepenuhnya dilakukan.

Sumbang saran Bagi Pihak-pihak Terkait

 Tegakkan hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku, lakukan penyelidikan dilokasi
kebakaran guna mendapatkan petunjuk
kuat dalam menentukan dan menemukan
tersangka;

 Informasikan kepada publik tentang lokasi
termasuk status kawasan hutan yang
terbakar, luasan, bahaya terhadap
masyarakat dan ekosistem dan langkah-
langkah penanganan secara akurat yang
telah dilakukan sebagai bahan dan
pertimbangan antisipasi dimasa yang akan
datang;

 Tinjau ulang izin konsesi perusahaan
perkebunan, HTI dan lainnya yang terbukti
lalai mencegah kebakaran hutan dan lahan
pada lokasi usahanya;

 Mulai terapkan konsep pengelolaan SDA
berkelanjutan atau pengelolaan hutan
bersama masyarakat secara multi pihak
dengan memposisikan masyarakat sebagai
stakeholder utama pada kawasan yang
rentan terbakar sebagai upaya peningkatan
kesadaran masyarakat.

Sungai Penyabungan, Agustus 2006 (© Muhammad Iqbal)



Sumber Daya Air

Ali Imron
(Manager Operasional Konsorsium NGO PSDA Sumatera Selatan)

Kandungan air di bumi sangat berlimpah,
volume seluruhnya mencapai 1.400.000.000
km3 . Lebih kurang 97% merupakan air laut
(asin) yang tidak dapat dimanfaatkan secara
langsung dalam kehidupan manusia. Dari 3%
sisanya , 2% berupa gunung gunung es di
kedua kutub bumi. Selebihnya 0,75%
merupakan air tawar yang mendukung
kehidupan makhluk hidup di darat yang
terdpat di danau, sungai dan di dalam tanah
(Sarwono K).
Air mempunyai rumus kimia H2O. Satu
molekul air terbentuk dari dua atom hidrogen
dan satu atom oksigen. Air adalah pelarut
universal, artinya hampir semua zat dapat
dilarutkan oleh air. Satu contoh mudah adalah
garam dan oksigen yang mudah larut dalam
air, sedangkan minyak adalah saalah satu zat
yang susah untuk larut dalam air.

Siklus Air

Siklus air atau daur hidrologi adalah suatu
pola sirkulasi air di dalam sebuah ekosistem.
Tahapan atau proses yang terdapat pada pola
sirkulasi air adalah :

1. Penguapan, yaitu proses perubahan
air menjadi uap dengan bantuan energi
panas dari sinar matahari.

2. Transpirasi, proses penguapan air
yang terjadi pada tumbuhan

3. Kondensasi, yaitu proses perubahan
uap menjadi tetes tetesair yang sangat
kecil (pengembunan)

4. Transportasi, proses pengangkutan
awan atau uap air oleh angin menuju
ke daerah tertentu (daerah yang akan
turun hujan)

5. Hujan , yaitu suatu proses jatuhnya
tetes tetes air (hasil kondensasi) yang
sampai ke permukaan bumi

6. Infiltrasi, yaitu gerakan air hujan yang
menembus ke permukaan tanah yang
kemudian akan terus masuk ke dalam
tanah

7. Perkolasi, yaitu proses penyaringan air
melalui pori pori halus tanah sehingga
air dapat meresap ke dalam

8. Aliran air dalam tanah, yaitu air hujan
yang meresap ke dlam tanah dan
mengalir di atas lapisan kedap air
sampai muncul kembali di permukaan
tanah sebagai mata air, atau akan
mengalir lagi ke laut

9. Aliran air permukaan, yaitu air hujan
yang tidak meresap ke dalam tanah

melainkan menggenang atau mengalir
di permukaan tanah.

Kebutuhan air di Indonesia

Jumlah penduduk yang semakin hari semakin
meningkat, berbanding lurus dengan
kebutuhan mereka dengan air. Hal itu
menyebabkan persediaan air semakin
berkurang dan terbatas. Rata rata kebutuhan
air di Indonesia adalah 1.970 liter per orang
per hari yang meliputi berbagai sektor :
1. Rumah tangga (MCK dan memasak) :
160 liter 80%
2. Pertanian :
1800 liter 91,4%
3. Industri :
10 liter 0,5 %

(Kantor Kementerian Lingkungan Hidup)

Pertambahan penduduk yang semakin hari
semakin tidak terkendali, pasti mempengaruhi
sektor pertanian, pemukiman dan industri.
Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan
mereka akan air yaitu dengan cara
pengeboran air tanah (karena sumber daya air
semakin berkurang). Pengeboran air tanah
dilakukan secara besar besaran untuk
mencukupi kebutuhan hidup mereka, tetapi
pengambilan air tanah tersebut tidak
seimbang dengan pembentukan air tanah.
Ketidakseimbangan ini menyebabkan turunya
jumlah air tanah permukaan. Kurangnya daera
resapan air juga mempengaruhi turunnya
jumlah air tanah permukaan.
Penurunan jumlah air tanah permukaan juga
disebabkan oleh perilaku manusia yang
memutus atau menghilangkan salah satu
faktor pendukungterjadinya proses sirkulasi
air. Penghilangan faktor pendukung tersebut
contohnya proses transpirasi. Proses
transpirasi adalah proses penguapan yang
terjadi pada tumbuhan dengan bantuan sinar
matahari. Perambahan hutan secara besar
besaran, otomatis akan mengurang besaran
daerah penguapan air, walaupun daerah
tersebut (hutan) diubah menjadi perkebunan
tetap akan mengurangi penguapan air yang
terjadi. Semakin kecil poenguapan yang terjadi
maka akan semakin kecil jumlah hujan yang
akan turun.

Bulan bulan terakhir ini, Sumatera Selatan
mengalami musim kemarau yang
berkepanjangan. Bencana yang terjadi bukan
hanya kabut asap akibat lahan yang terbakar



atau dibakar, tetapi kita juga terancam oleh
bencana kekeringan dalam jangka waktu
lama.
Salah satu contoh konkret kekerigan adalah di
Dusun 2 Trans Bayat Ilir. Satu satunya sumber
air yang digunakan penduduk adalah aliran
sungai (lebih pantas disebut parit atau
selokan) karena kedlamannya Cuma sekitar
20 – 25 cm dan lebar badan sungan tersebut
hanya sekita 1 (satu) meter. Itulah satu
satunya sumber daya air yang digunakan
penduduk untuk MCK, memang ada beberapa
penduduk yang memiliki sumur dan itupun
karena musim kemarau, maka sumber airnya
semakin sedikit. Salah seorang warga
masyarkat mengatakan bahwa ketika dia baru
masuk ke daerah ini sebagai transmigran dari
Jawa pada tahun 1990, air sangat banyak dan
berlimpah. Tidak perlu berjalan jauh jauh
hanya untuk mendapatkan air untuk mandi.
Sekarang (2006) mereka sangat kesulitan
untuk mendapatkan air. Hal ini terjadi, akibat
perilaku masyarakat yang merambah hutan
tanpa peduli dengan akibat yang akan terjadi.
Sekarang yang merasakan akibatnya adalah
seluruh masyarakat, bukan hanya orang yang
merambah hutan. Dalam jangka waktu 16
tahun mereka telah meraskan akibat perilaku
yang sangat tidak memikirkan dampak yang
akan terjadi dlam jangka waktu pendek dan
panjang.
Jadi, mulai sekarang yang harus kita lakukan
adalah ; bijaklah dalam menggunakan air.
Hentikan pemutusan rantai proses sirkulasi
air, agar nanti kita tidak perlu membeli air
mineral untuk mandi.



Desa Trans Bayat Ilir, September 2006(@ Ali Imron)



LUMBA-LUMBA DI PESISIR
PANTAI TIMUR SUMATERA SELATAN

LUMBA-LUMBA DI TN SEMBILANG, SUMATERA SELATAN

Oleh

Muhammad Iqbal

(Dewan Presidium Konsorsium NGO PSDA Sumatera Selatan dan
Kontributor Peneliti Lumba-lumba untuk Whale & Dolphin Conservation Society)



Catatan Sejarah : Catatan penemuan Pesut Mahakam
Orcaella brevirostris (Irrawady Dolphin) dan Lumba-
Lumba Bongkok Sousa chinensis (Indo-Pacific Hump-
backed Dolphin) di TN Sembilang didasarkan pada
survey ditahun 1989 (Danielsen et al. 1990). Dari data
tahun 1989 tersebut, ada 7 lokasi teramatinya Pesut
Mahakam di Propinsi Sumatera Selatan dan 4 lokasi
diantaranya terdapat di TN Sembilang. Sedangkan 2
lokasinya adalah di dekat Air Telang (masih merupakan
Kabupaten Banyuasin) dan di dekat Tanjung Lumut
Kabupaten OKI.

Habitat dan Populasi : Danielsen et al. (1990)
menyebutkan bahwa Pesut Mahakam tercatat di
sepanjang pantai, muara dan disungai-sungai besar ;
sedangkan lumba-lumba bongkok terbatas disepanjang
pantai. Tidak ada perkiraan jumlah total populasi yang
disebutkan oleh Danielsen et al. (1990). Danielsen et al.
(1990) menyebutkan terdapat populasi besar Pesut
Mahakam di muara sungai-sungai besar di bagian utara
Propinsi Sumatera Selatan di mana 6-10 individu
teramati secara teratur mengikuti arus pasang sampai
beberapa kilometer ke hulu sungai, sedangkan Lumba-
lumba bongkok teramati dalam kelompok kecil dengan
jumlah 1-6 individu.

Status Perlindungan : Kedua jenis Lumba-lumba
(Lumba-lumba bongkok dan Pesut) yang terdapat di
sekitar lokasi pelabuhan Tanjung Api-api merupakan
jenis yang dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia
(Noerdjito & Maryanto 2001). Kedua jenis tersebut
dilindungi melalui ; SK Mentan No. 35/Kpts/Um/10/1975
(tertulis Dolphin), SK Mentan No. 716/Kpts/Um/10/1980
(tertulis Cetacea) dan Peraturan Pemerintah No. 7
Tahun 1999 (tertulis semua jenis dari famili cetacea).
Secara global, baik Lumba-lumba Bongkok maupun
Pesut termasuk dalam kategori Data Deficient atau

Kurang Data (IUCN 2000). Sedangkan CITES
(Convention International of Trade of Endangered
Species atau Konvensi Internasional yang mengatur
Perdagangan mengenai jenis-jenis yang terancam
punah) memasukkan Lumba-lumba Bongkok ke dalam
CITES Appendix 1 dan Pesut ke dalam Appendix II
(Mardiastuti & Soehartono 2002).

Ringkasan Hasil Survey Lapangan Tahun 2002-2006

Saat ini diperkirakan populasi lumba-lumba di TN Sembilang
sekitar 50 individu (tidak dibedakan antara Pesut dan Lumba-
lumba bongkok). Prediksi populasi ini merupakan ringkasan
dari hasil survei baik melalui pengamatan langsung dan
wawancara dengan masyarakat lokal di sekitar TN Sembilang.
Waktu terbaik untuk melakukan pengamatan lumba-lumba
adalah pada saat “pasang anak” (pasang pertama pada saat
pasang 2 kali. Siklus pasang ini terjadi dalam 10 hari sekali.

Masyarakat pesisir TN Sembilang umumnya tidak
memburu lumba-lumba di sekitar perairan mereka, tetapi
bagi masyarakat Sungsang mereka memakannya kalau
ada lumba-lumba yang tertangkap. Masyarakat Bugis
seperti di Terusan Dalam tidak memakan lumba-lumba
karena menurut mereka hasil tangkapan ikan akan
berkurang kalau memakan daging lumba-lumba. Dari
masyarakat Sungai Bogem, lumba-lumba bongkok fase
putih tidak berani mereka makan karena mereka
menganggap lumba-lumba tersebut sebagai “Puyang
Wong Cino” (leluhur orang Cina). Dalam beberapa
kasus, lumba-lumba sering tertangkap jaringnelayan dan
kami mencatat sedikitnya 4 kasus tertangkapnya lumba-
lumba oleh nelayan. Tiga kasus tertangkap dalam jaring
kumbang (tuguk kumbang) dan satunya dalam Rawai
(pancing yang berjajar).

1 2 3

Keterangan Gambar.
1. Wawancara dengan masyarakat lokal mengenai lumba-lumba (Ferry Hasudungan).
2-3. Lumba-lumba bongkok di TN Sembilang (© Muhammad Iqbal).



Penerapan Konsep Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat
Salah Satu Metode untuk Mengurangi Kerusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Masrun Zawawi
Sekretaris Jenderal Konsorsium NGO PSDA Sumatera Selatan

Sejarah Pengelolaan Semberdaya Alam di Indonesia

Selama ini kita mengenal berbagai macam dan bentuk penguasaan terhadap sumberdaya alam yaitu: Pertama,
penguasaan sumberdaya alam oleh individu (private property) terjadi sejak zaman dahulu kala yaitu dengan pola
perladangan berpindah, misalnya upaya pengelolaan kesuburan tanah dengan mengistirahatkan lahan dalam waktu yang
cukup lama; Kedua, penguasaan sumberdaya alam oleh negara (state property) terjadi pada masa Orde Baru, pada masa
ini terjadi eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan untuk golongan yang terbatas sebagai akibat dari penafsiran
secara sempit pasal 33 ayat (2) UUD’45 yang menyatakan bahwa ”....bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat......”. Kata ”dikuasai”
ditafsirkan secara sempit sebagai ”memiliki” dan negara ditafsirkan sebagai pemerintah sehingga semangat keberpihakan
pada masyarakat luas dikesampingkan akibat dari dominannya peran pemerintah; Ketiga, penguasaan sumberdaya alam
terbuka (open acces resourses) dan Penguasaan sumberdaya alam bersama (common property) terjadi mulai era
reformasi/transisi sampai sekarang yaitu era otonomi daerah. Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah perambahan
sumberdaya alam (lahan) dan penjarahan (ilegal loging) diluar segala ketentutan, oleh siapa saja yang mampu dan dalam
jumlah yang tidak terkendali. Hal ini disebabkan masayarakat telah terlemahkan, pemerintah lama telah jatuh, sementara
pemerintah baru masih dalam proses mencari bentuk sehingga belum ada satu pihak pun yang dapat menegakan aturan-
aturan pengelolaan sumberdaya alam.

Nelayan Sungai Benawang Taman Nasional Sembilang (© Muhammad Iqbal)

PSABM salah satu metode mengurangi kerusakan SDA dan lingkungan

Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat (PSABM) atau dalam kepustakaan berbahasa Inggeris disebut
dengan Community Based Natural Recources Management (CBNRM) artinya adalah pengelolaan sumberdaya alam yang
berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat. PSABM ini merupakan salah satu pendekatan
dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yakni pembangunan yang dapat memenuhi
kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka.
Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat menekankan pentingnya pengelolaan bukan hanya pemanfaatan,
apalagi hanya kepemilikan. Karena itu, visi pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat mencakup pengelolaan
secara bijaksana untuk kemakmuran masyarakat dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam (kelestarian
lingkungan). Konseptual program PSABM mulai banyak dikembangkan sebagai konsep alternatif terhadap model
pendekatan program pengelolaan sumberdaya alam yang masih bersifat parsial (terfokus pada sumberdaya alam tertentu



atau di wilayah yang terbatas) dan dikelola berbagai lembaga terspesialisasi (sektoral) yang berjalan sendiri-sendiri.
Apabila diuraikan secara harfiah, PSABM berarti :

- Pengelolaan. Pengelolaan mencakup berbagai bentuk perlakuan atau intervensi terhadap sumberdaya alam yaitu
konservasi, pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan.

- Sumberdaya alam. Sumberdaya alam meliputi jasad hidup (biotik) dan jasad mati (abiotik) pada satu kesatuan
ekosisitem yang ditetapkan termasuk keanekaragaman jenis sumberdaya alam.

- Berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat meliputi pengertian partisipasi masyarakat yang merupakan
keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat banyak.

Elemen-elemen penting PSABM

Untuk dapat bekerjanya PSABM secara baik, harus didukung oleh prasyarat sebagai berikut :

1. Status dan fungsi kawasan kelola yang jelas
2. Adanaya komunitas pengelola yang jelas
3. Kemitraan multi pihak dan kerjasama kolaboratif
4. Mikanisme penyelesaian sengketa
5. Data dan Informasi yang memadai
6. Institusi dan kepemimpinan lokal yang kuat & demokratis
7. Dukungan kebijakan & penegakan hukum
8. Unit pengelolaan yang memadai dan berjenjang
9. Keadilan sosial dan gender
10. Rencana pengelolaan bersama (kolaboratif)
11. Sistem monitoring partisipatif (kolaboratif)

Selama pengelolaan sumberdaya alam mengabaikan kepentingan, keadilan dan partisipasi masyarakat serta tidak di dasari
oleh prinsip-prinsip saling percaya, kesepahaman, kesetaraan, keadilan, keterbukaan, kebersamaan dan kesediaan
berbagi maka kita akan terus dibayangi oleh terus terjadinya konflik sosial dan krisis kepercayaan terhadap aturan dan
kebijakan-kebijakan.
(disarikan dari buku Demokratisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam oleh Ilya Moeliono, dkk. 2005).



Kurikulum Satuan Pengajaran
Peluang Masuknya Pendidikan Lingkungan dalam Kurikulum Sekolah

Ali Imron
(Manager Operasional Konsorsium NGO PSDA Sumatera Selatan)

Pendidikan memiliki arti yaitu proses perubahan sikap
dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha
mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan
pelatihan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu
yang mempengaruhiperubahan fisik dan psikis makhluk
hidup. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan lingkungan
adalah suatu proses penyadaran masyarakat sejak dini,
sehingga masyarakat faham akan pentingnya hidup
selaras dengan alam, memahami permasalahan
permasalahan dan juga bisa mancari solusi dalam
menghadapi masalh tersebut. Tujuan dari pendidikan
lingkungan adalah mendorong dan memberikan
kesempatan kepada masyarakatuntuk memperoleh
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang pada
akhirnya dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen
untuk melindungi, memperbaiki serta memanfaatkan
lingkungan hidup secara bijaksana, turut menciptakan
perilaku yang selaras dengan lingkungan,
mengembangkan etika lingkungan hidup dan
memperbaiki kualitas hidup. Untuk itulah pendidikan
lingkungan harus masuk ke dalam kurikulum sekolah di
tiap tingkatan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan
oleh Kantor Kementerian Lingkungan Hidup.

Pendidikan Lingkungan Hidup di Sumatera Selatan

Perkembangan pendidikan lingkungan hidup di
Sumatera Selatan masih sangat kurang, hal ini
disebabkan karena belum adanya kebijakan pemerintah
yang secara terintegrasi mendukung pelaksanaan dan
perkembangan pendidikan lingkungan hidup. Kebijakan
daerah atau kabupaten sekali belum ada satupun
kebijakan yang berkaitan dengan implementasi
pendidikan lingkungan hidup di jalur formal (sekolah).
Salah satu instansi yang terkecil dan juga terpenting
dalam perkembangan pendidikan lingkungan hidup
adalah sekolah. Tetapi untuk sekolahpun tidak ada
kebijakan yang mengikat untuk melakukan pendidikan

lingkungan di sekolahnya. Faktor penghambatnya antara
lain adalah kurangnya pemahaman guru tentang arti
penting dari pendidikan lingkungan hidup dalam bidang
penguasaan metode penyampaian materi pendidikan
lingkungan hidup. Khusus kabupaten Musi Banyuasin,
Banyuasin dan Ogan Komering Ilir South Sumatra Forest
Fire Management Project dan Jaringan Pendidikan
Lingkungan telah melakukan pelatihan untuk guru guru
sekolah dasar di 3 (tiga) kabupaten dalam rangka
meningkatkan kapasitas para guru (satu masalah paling
tidak sudah teratasi). Hambatan yang sampai saat ini
belum ada solusinya adalah tidak adanya kebijakan dari
pemerintah daerah atau kabupaten dan sekolah.

Kurikulum Satuan Pengajaran

Tahun 2006, kurikulum pendidikan di Indonesia berubah
dari kurikulum 2004 menjadi kurikulum satuan
pengajaran. Kurikulum ini memberikan peluang sebesar
besarnya bagi pihak sekolah untuk mengembangkan
kurikulum sekolah secara mandiri.
Ketika pertamakali kurikulum ini di keluarkan, ada
berbagai pihak yang berpendapat bahwa dengan adanya
kurikulum satuan pengajaran ini akan memberatkan para
pendidik karena nantinya mereka akan disibukkan oleh
seminar, lokakarya dan pelatihan membuat kurikulum
sekolah yang sesuai dengan standar. Otomatis hal itu
akan menghambat proses belajar mengajar di sekolah.
Tetapi, dari sisi lain dengan adanya kurikulum satuan
pengajaran ini, peluang untuk memasukkan pendidikan
lingkungan hidup dalam muatan lokal sangat besar
karena pihak sekolah memiliki hak untuk secara mandiri
menyusun kurikulum. Jam muatan lokal yang sekarang
menjadi 2 (dua) jam pelajaran sangat besar peluangnya
untuk di alokasikan untuk pendidikan lingkungan, karena
mengingat pentingnya penyadartahuan dilakuakn sejak
dini dan dilakukan terus menerus.

Proses belajar di luar kelas siswa SDN 1 Talang Lubuk, September 2006 (© Masrun.Z)



Mengenal Flora Fauna Sumatera Selatan

IKAN-IKAN RAWA GAMBUT OGAN KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN

Muhammad Iqbal
(Biodiversity Conservation Officer dan Dewan Presidium

Konsorsium NGO PSDA Sumatera Selatan)

Dengan sistem perairan seperti spon, susbtrat air yang dibentuk dari pelapukan vegetasi, warna air seperti
yang seperti teh bahakan hampir hitam, dengan kandungan oksigen yagn rendah, dengan konsentrasi kalsium
yang sangat rendah dan keasaman pH yang tinggi, rawa gambut merupakan suatu habitat yang ekstrimbagi
berbagai organisme. Seperti yang digambarkan National University of Singapore, pada akhir abad yang lalu
masih tersisa rawa gambut di Jawa Barat. Habitat seperti ini sekarang tinggal sejarah. Kita mengetahui hal ini
dari aktifitas seorang ahli ikan (ichthyologist) dari Belandayang bernama Pieter Bleeker, orang yang menamai
sebgaian besar nama-nama ikan untuk Indonesia. Pieter Bleeker menyadari bahwa sebagian besar koleksinya
berasal dari pasar atau diambil dari nelayan, dan dia tidak memperoleh banyak spesies ikan rawa gambut dari
Jawa. Banyak ikan-ikan rawa-rawa gambut yang kita ketahui saat ini ditemukan di rawa gambut Malaysia,
Sumatra dan Kalimantan mungkin juga ada di Jawa, tetapi kita tidak pernah akan tahu kemiripannya....?,
karena rawa gambut di jawa sudah tidak ada lagi.

Para ahli ikan (Ichthyologist) berperang melawan waktu untuk mendokumentasikan ikan-ikan rawa gambut di
Malaysia dan Indonesia sebelum habitat mereka hilang. Hal ini dilakukan dengan pendanaan yang sangat
lemah, kurang dukungan dari pemerintah dan kurangnya ahli taksonomi. Karena alasan-alasan ini Konsorsium
NGO PSDA Sumatera Selatan mencoba mengumpulkan informasi dan foto-foto mengenai ikan-ikan rawa
gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebuah Kabupaten yang memiliki lahan rawa gambut yang luas dan
sebuah kabupaten yang sebagian besar PAD-nya berasal dari sumber daya ikan air tawar yang dimilikinya.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mochammad Saleh (Training Awarenes Specialist SSFFMP)
dan Eris Achyar (Land-Use Planning Specialist SSFFMP) yang telah memberi kesempatan untuk melakukan
pengumpulan informasi dan dokumentasi ikan-ikan di rawa gambut Sumatera Selatan ini. Kami juga berterima
kasih kepada Dr. Maurice Kottelat (Zoological Reference Collection of National University of Singapore) dan Dr.
Ng Heok Hee (Department of Ichthyology of Michigan University) yang telah mengkonfirmasi identifkasi awal
yang kami lakukan. Berikut beberapa jenis ikan yang kami dapatkan.
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Keterangan Gambar.
1. Puntius pentazona
2. Nandus nebulosus
3. Riu

4. Kryptopterus macrocephalus
5. Siluricthys indragiriensis
6. Kottelatlimia pristes



INFO DAN LOWONGAN

BEASISWA

Russell E. Train Fellowship Program - Guidelines for Sumatra and the Heart of Borneo 2007 - 2008

To be eligible to receive a Russell E. Train

Fellowship, you must meet the following criteria:

 You must be a citizen or legal permanent

resident of Indonesia.

 You must have at least two-year's work

experience in conservation activities.

 You must be enrolled, be admitted, or have

applied to a graduate degree program

(master's or PhD) at an institution of higher

education by the application deadline AND you

must plan to begin your studies no later than

one year after the application deadline.

 You must commit to working in conservation in

Indonesia or a neighboring country in the

region at least two yeras after the completion

of your degree.

 You must NOT have received a Russell E.

Train Scholarship or Fellowship in the past.

Those who have received EFN Professional

Development Grants may apply for a Train

Fellowship.

 You must NOT be a full time employee of

WWF. Consultants may apply.

 Your field of study must pertain to one of the

following:

o A natural science discipline relevant to

sustainable natural resource management,

ecosystem services or biodiversity

conservation in the Heart of Borneo or Sumatra

priority regions

o A social science discipline relevant to

sustainable resource management, sustainable

economic development or community-based

participation in the Heart of Borneo or Sumatra

priority regions

o Business planning, environmental economics

and/or policy, or public-private partnerships that

promote sustainable natural resource management

or biodiversity conservation in the Herat of Borneo

or Sumatra priority regions

o Endangered species protection: tigers, elephants,

rhinos, or orangutans enforcement, and

management in the Heart of Borneo or Sumatra

priority regions

To request an application or if you have any questions

about the Russell E. Train Fellowship program, please

contact us at 021-8317330 or by email

at scholarship@iief.or.id or efn@wwfus.org

The application deadline for Russell E. Train

Fellowship Program is February 28, 2007

All applications must be postmarked by this date.

Applications sent after this date will not be considered.

Please send your completed application to:

Education for Nature

IIEF - The Indonesian International Education

Foundation

Menara Imperium, 28th Floor, Suite B

Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12980, Indonesia

Tel. (021) 8317330; Fax. (021) 8317331; Website:

http://www.iief.or.id

Lomba Lukis

Lomba Lukis Internasional

Dalam rangka kegiatan tahunan "The 16 th International Children's Painting Competition on the Environment",

UNEP bekerjasama dengan Japan-Based Foundation for Global Peace and Environment (FGPE), Bayer and

Nikon Coorporation mengadakan lomba lukis yang diperuntukan bagi anak-anak seluruh dunia yang berusia 6 -

14 tahun. Tema dari Lukisan tersebut adalah "Perubahan Iklim" .

Lukisan diserahkan paling lambat tanggal 31 Desember 2006 kepada :

Attn. Tanawan Sarabuddhi

United Nations Environment Programme

Regional Office for Asia and the Pacific

2 nd Floor, United Nations Building

Rajdamnren Nok Avenue, Bangkok 10200, THAILAND

Phone/Fax : (662) 288-2314 / 280-3829

Email : sarabuddhi @un.org



INFO BUKU

Merintis Fiqh Lingkungan Hidup

Buku ini ditulis oleh Prof. K.H.M. Ali Yafie dengan format SC dengan 295 halaman. Buku ini diterbitkan

oleh penerbit Ufuk Press dengan harga harga Rp. 40.000,- .“Buku ini layak dibaca karena sangat

relevan dengan kondisi bangsa dan negara saat ini. Bencana demi bencana di negara lain, termasuk

kejadian akhir-akhir ini di Indonesia terjadi karena kita melanggar timbangan atau ketentuan

(Sunatullah). Siapa yang merusak lingkungan termasuk yang mendiamkannya, maka tanggunglah

akibatnya bila lingkungan atau alam membalasnya dengan berbagai bencana. Buku ini sangat

menarik karena ternyata Islam sangat komprehensif sehingga masalah lingkungan pun ada hukum

fiqhnya, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur’an dan Hadist, dan buya memang menguasai

masalah kekinian yang terkait dengan syariah Islam, mulai ekonomi, politik, dan kini lingkungan.”

Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:

Hub. Saudara Bakar Bilfaqih (021-93002840)

untuk pemesanan buku

Email: ufuk_press@yahoo.co.id

YAPIM Menerbitkan Kembali Buku Direktori Funding Agency cetakan ke-2
Tahun 2006

Bagi yang ingin memiliki silahkan kunjungi: www.yapimindonesia.org atau langsung dapat pesan buku

tersebut SECARA ONLINE di : http://www.yapimindonesia.org/Form_pesanan_online.htm disana

tersedia syarat memiliki dan form pesanannya.

Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:

Public Service-YAPIM
Perum Taman Janti Block A-10 Sukun Malang 65149
Phone +0341-836402
www.yapimindonesia.org



INFO KEGIATAN SNRMC

Musyawarah Anggota dan Pemilihan Badan
Pengurus Baru SNRMC
Bertempat di ruang meeting SSFFMP pada 17-18
Agustus 2006 telah diadakan Musyawarah Anggota
SNMRC (Konsorsium Sustainable Natural
Resources Management Consortium). Pada acara
tersebut juga dilakukan pemilihan badan pengurus
baru. Terpilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen)
baru adalah Masrun Zawawi, SH. menggantikan
Sekjen lama Adisosyafri, S.Si. Dalam kesempatan
tersebut terpilih juga susunan badan eksekutif baru
diantaranya Ali Imron, S.Si. sebagai Manager
Operasional, Yoga Trovalindo, A.Md. sebagai
Kepala Divisi Komunikasi dan Kampanye,
Alfariezka, SE. M.Si. sebagai Kepala Divisi Data
dan GIS, Kepala Administrasi dan Keuangan
Muhammad Rasyid, SP. Selain itu terpilih juga
Dewan Presidium SNMRC yang terdiri dari lima
orang dari berbagai LSM lokal di Sumatera Selatan,
yaitu Muhammad Iqbal, S.Si. (KPB-SOS),
Adisosyafri, S.Si. (WBH), Dian Maulina, S.Pd.
(OWA), Nurnajati (KEMASDA) dan Alfariezka, SE.
M.Si. (SPORA). Setelah acara ini dilakukan rapat
anggota di Sekretariat SNRMC yang menghasilkan
rencana kerja tahunan SNMRC 2006-2007.

Kunjungan Lapangan dalam Rangka Eksplorasi
Dampak Ekonomi, Sosial dan Lingkungan
Perkebunan Kelapa Sawit
Pada tanggal 1-3 Oktober 2006 SNMRC bersama
dengan World Neighbours dan SSFFMP melakukan
kunjungan lapangan kunjungan lapangan dalam
rangka eksplorasi dampak ekonomi, sosial dan
lingkungan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten
Banyuasin. Dalam kesempatan ini semua pihak
menyadari bahwa selama ini belum adanya
kegiatan reguler untuk memantau dampak ekonomi,
sosial dan lingkungan perkebunan kelapa sawit.

Lokakarya Promosi Pendidikan Lingkungan
Hidup Sumatera Selatan
SSFFMP bekerjasama dengan SNMRC dan FKPLH
Sumsel mengadakan lokakarya promosi Pendidikan
Lingkungan Hidup Sumatera Selatan. Acara
tersebut diselenggarakan pada tanggal 21-22
September 2006 di Hotel Swarna Dwipa
Palembang. Hadir dalam kesempatan itu berbagai
pihak dan instansi terkait yang diantanya DPRD
Kabupaten, Pemerintah Kabupaten, Dinas-dinas
Instansi terkait dan LSM lingkungan di Sumatera
Selatan.

Presentasi Hasil Survei Media dan Buku Desa
Ilalang
KPB-SOS, LPH-PEM dan SSFFMP pada tanngal 12
Oktober yang lalu mempresentasikan 2 hasil
penelitian mengenai survei media efektif dalam
kegiatan kampanye kebakaran hutan dan lahan dan
survei penyebaran buku Desa Ilalang. Survei
tersebut dilaksanakan di tiga kabupaten prioritas
dampingan proyek SSFFMP. Hadir dalam acara ini
perwakilan dari bebrapa media di Sumatera Selatan
dan Counterpart proyek SSFFMP. Acara tersebut
sebagai bahan awal untuk melakukan kampanye
dan pendampingan penerapan buku Desa Ilalang
ditiga kabupaten prioritas SSFFMP.

SNRMC Mengikuti Workshop Tentang Hari
Pengurangan Bencana 2006
Pada tangggal 11 Oktober 2006 wakil dari SNRMC
(Adiosyafri, S.Si.) mengikuti workshop tentang hari
pengurangan bencana 2006 di Jakarta. Acara
tersebut diselenggarakan oleh Masyarakat
Penanggulangan Bencana Indonesia dan United
Nations Technical Working Group

.



PUBLIKASI SSFFMP DAN SNRMC

Hotspot Volume VI, Agustus 2006. South Sumatra Forest Fire Management Project.

Imron, A., Iqbal, M. & M. Zawawi. 2006. Laporan Pendampingan Implementasi Buku Desa Ilalang ditiga Kabupaten
Prioritas. Laporan Akhir. SSFFMP.

Iqbal, M., Imron, A., Zawawi, M. & F. Takari. 2006. Survei Penyebaran dan Implementasi Buku Desa Ilalang ditiga
Kabupaten Prioritas. Laporan Akhir. SSFFMP.

Iqbal, M., Zawawi, M., Imron, A. & F. Takari. 2006. Survey Media Informasi yang Digunakan oleh Masyarakat Untuk
Peningkatan Penyadartahuan Masyarakat Mengenai Kebakaran Hutan dan Lahan dan Persepsi Masyarakat
Mengenai SSFFMP. Laporan Akhir. SSFFMP.

Iqbal, M., Zawawi, M. & A. Imron. 2006. Prosisidng Lokakarya Promosi Pendidikan Lingkungan Hidup di Sumatera
Selatan. SSFFMP.

Saharjo, B. H. 2006. Study on the Integration of Scientific and Traditional Knowledge and Information on Land Clearing
and Preparation Using Appropriate Fire Management and Distribution Results. Final Report (Bahasa Indonesia).
South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP). Palembang.

SSFFMP. 2006. Panduan Penysusunan Peraturan Desa Secara Partisipatif tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan. SSFFMP. Palembang.



Taman Nasional Sembilang

Sumatera Selatan

Badan Pengurus Konsorsium NGO SNMRC Mengucapkan

Selamat Hari Rawa Idul Fitri 1427 H

dan
Mohon Maaf Lahir dan Batin

Kekayaan Sumber Daya Alam
Pesisir Sumatera Selatan

Sungguh Luar Biasa
Melindungi Ekosistem Pesisir Sumatera Selatan

Berarti Melindungi Sumber Mata Pencaharian
Ribuan Masyarakat Lokal di Pesisir Sumatera Selatan


