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DARI REDAKSI

Pada tanggal 22 April ini
masyarakat dunia akan
memperingati hari bumi.
Beberapa isu penting seperti
pemanasan global dan
perubahan iklim menjadi salah
satu keprihatinan masyarakat
dunia saat ini. Penasehat
Presiden Bush dan aktifis
lingkungan berpendapat bahwa
isu pemanasan global lebih
perlu mendapat prioritas
dibanding dengan isu teroris.

Sehubungan dengan isu pemanasan global dan
perubahan iklim, kolom Publikasi Hijau memuat informasi
mengenai kesepakatan pengusaha global untuk mengatasi
pemanasan global. Selanjutnya kami menyajikan tulisan
mengenai integrasi konsep Clean Development
Mechanism (CDM) dalam mendukung Gerakan Nasional
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL). Kami juga
mengajak pembaca untuk meninjau arti penting kawasan
lahan gambut Sumatera Selatan bagi kehidupan global.
Dari Lapangan, kami melaporkan dampak kabut asap
2006 terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Ogan
Komering Ilir (OKI) dan ditemukannya sebuah spesies ikan
cupang Betta sp yang tidak teridentifikasi dari perairan
gambut OKI. Tidak tertutup kemungkinan jenis ini adalah
spesies baru.

Akhirnya, kami berharap informasi di Warta Hijau kali ini
dapat bermanfaat bagi pembacanya.
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FORUM BERITA HIJAU
Mohon Dikirimi Kembali

Senang mendapat kiriman Warta Hijau. Forum komunikasi
ilmiah masyarakat Sumatera Selatan dalam pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan. Kami berharap SNRMC
berkenan mengirimkan terbitan Warta Hijau mendatang
kepada kami. Terima Kasih.

Adnun Silampesy
Zoological Society of London/Jambi

Apakah sudah punya ISSN

Kami di Jurusan FMIPA Biologi UNSRI senang menerima
kiriman Warta Hijau. Kami juga berharap dapat mengirimkan
artikel ke Warta Hijau. Apakah Warta Hijau telah memilki
ISSN. Kalau belum sangat baik sekali kalau pada terbitan
mendatang Warta Hijau telah memiliki ISSN.

Mustafa Kamal, M.Si.
FMIPA Biologi UNSRI

Pencantuman Pandangan Uni Eropa

Untuk rekan-rekan di Warta Hijau, senang melihat Warta
Hijau bisa terbit kembali. Saya punya satu saran, sebaiknya
dicantumkan pernyataan bahwa tulisan-tulisan yang terdapat
di Warta Hijau tidak mencerminkan pandangan SSFFMP atau
Uni Eropa.

Anon

Burung air merupakan salah satu indikator bagi
sebuah ekosistem lahan basah yang masih baik. Oleh
karenanya, sebuah inisiatif internasional yang dimotori
oleh Wetland International melakukan pemantauan
rutin setiap tahun terhadap burung air yang dilakukan
serentak di seluruh dunia. Kegiatan tersebut disebut
dengan International Waterbird Cencus atau di Asia
disebut dengan Asian Waterbird Cencus.

Kuntul kecil Egretta garzetta,
Sungai Sebalik BanyuasinJanuari 2007

(© Muhammad Iqbal)

PENGUSAHA DUNIA SEPAKAT
ATASI PEMANASAN GLOBAL

[NEW YORK] Para pemimpin perusahaan

besar di dunia, seperti General Electric,

Volvo, dan Air France, sepakat berupaya

keras dalam mengurangi faktor penyebab

pemanasan global. Secara terpisah, para

menteri lingkungan hidup Uni Eropa (UE)

sepakat untuk mengurangi gas CO2 di

bumi sebesar 20 persen hingga 2020.

Pada hari Selasa (20/2), sebanyak 100

pemimpin perusahaan menggelar

pertemuan di Universitas Columbia, New

York. Dalam pertemuan itu, mereka

secara resmi sepakat untuk menciptakan

sumber energi yang bersih dan

memerangi perubahan iklim akibat

perilaku manusia, terutama akibat bisnis.

"Masalah pemanasan global adalah isu

yang perlu diatasi dan diambil langkah-

langkah yang nyata. Tapi, persoalan ini

memang membutuhkan waktu," kata

Jeffrey Sachs, Direktur Institut Bumi,

Universitas Columbia, penggagas diskusi

para pengusaha itu.

Para pengusaha yang ikut dalam diskusi

itu sepakat untuk melakukan aksi global

dalam mengurangi dampak rumah kaca

dan perubahan iklim akibat ulah manusia.

Mereka berharap, rencana permanen

terkait upaya itu bisa dilakukan pada

2012.

Sementara itu di Brussels, Belgia, para

menteri lingkungan hidup UE sepakat

untuk mengurangi jumlah karbon dioksida

(CO2) di dunia sebanyak 20 persen.

Pengurangan itu diharapkan bisa tercapai

pada 2020.

Pertemuan itu dipimpin oleh Menteri

Lingkungan Jerman, Sigmar Gabriel.

Menurut dia, Jerman telah menyiapkan

upaya untuk mengurangi jumlah CO2.

Bahkan, kata dia, parlemen Jerman siap

untuk mendukung pengurangan hingga

40 persen [AP/O-1].

Sumber:
http://www.suarapem baruan.com/
News/2007/ 02/21/Internas/ int04.htm,
Last modified: 20/2/07
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Demplot persawahan di Lahan kritis Desa Simpang Tiga OKI yang turut difasilitasi SSFFMP, Desember 2006
(© Muhammad Iqbal)

Kilas Balik GNRHL

Pembangunan kehutanan semestinya memiliki
makna, lingkup, dan proses kegiatan yang cukup
luas. Oleh karenanya pembangunan di bidang
kehutanan perlu dilihat lebih dari proses
maksimalisasi eksploitasi ekonomi makro semata.
Aspek pengembangan ekonomi mikro, sosial dan
lingkungan perlu juga mendapat perlakuan yang
berimbang.

Kebijakan pengurusan hutan selama ini ternyata
menyisakan banyak permasalahan. Proses
degradasi sumberdaya hutan dalam dua dekade ini
kian meningkat dan sejalan dengan kian
meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan.
Kerusakan telah terjadi di semua kawasan hutan
sebagai akibat dari lemahnya penegakan hukum,
pembukaan hutan tak terkendali untuk keperluan
pembangunan lain (pertambangan, dan industri),
perambahan, kebakaran hutan, lemahnya
kesadaran dan perhatian terhadap kelestarian
ekosistem DAS. Mengutip data RePPProt dan data
Inventarisasi Hutan Nasional (NFI) tahun 1985-
1997 diperoleh angka deforestasi sebesar 22,46
juta ha atau laju deforestasi nasional pertahun
sebesar 1.8 juta ha/tahun. Deforestasi terbesar

terjadi di Propinsi Sumatera Selatan seluas 2,3 juta
ha atau sebesar 65 % dari luas hutannya pada
tahun 1985.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang telah
digaungkan selama ini dan dijadikan Gerakan
Nasional (GNRHL), ternyata dalam
implementasinya jauh dari memenuhi harapan
untuk dapat mengimbangi laju degradasi hutan dan
lahan. Dalam pelaksanaannya ditemukan banyak
persoalan, mulai dari ketidak matangan
perencanaan, kesulitan implementasi secara
teknis, hingga penerimaan dari masyarakat sekitar
hutan dan lahan dimana kegiatan dilaksanakan.
Untuk mempercepat laju gerakan rehabilitasi,
diperlukan pengembangan konsep dan pola
GNRHL agar mudah diimplementasikan dan terus
dapat dikembangkan melalui kegiatan
pembangunan yang berkelanjutan.

Pemberian apresiasi yang layak terutama terhadap
nilai (valuasi) ekonomi dari fungsi alami hutan,
akan membuka ruang pilihan alternatif dalam
pengelolaan hutan. Adanya opportunity benefit
(dalam ekonomi lebih dikenal sebagai opportunity
cost) yang (hampir) berimbang dari berbagai
bentuk pengelolaan hutan, antara kegiatan

MENGINTEGRASIKAN KONSEP CLEAN DEVELOPMENT

MECHANISM (CDM) DALAM MENDUKUNG GERAKAN

NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GNRHL)

Oleh: Syafrul Yunardy, S.Hut., M.E1 (PNS Bappeda Provinsi Sumatera Selatan)
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eksplotasi hutan dengan upaya menjaga dan
merawatnya (konservasi) bagi kepentingan
kehidupan yang lebih luas, akan memperkuat
jaminan keberlanjutan kegiatan pengelolaan hutan.

Dari berbagai konsep pembangunan yang ada,
(Clean Development Mechanism) CDM merupakan
salah satu konsep yang strategis, prospektif, dan
sekaligus memiliki tantangan untuk dapat
diintegrasikan dengan GNRHL dalam pemecahan
permasalahan degradasi hutan dan permasalahan
sosial (kemiskinan) di sekitar hutan di Indonesia.

Konsepsi CDM

Isu-isu lingkungan global menumbuhkan kesadaran
dan tanggung jawab bersama antara negara maju
dan berkembang. Salah satunya terkait dengan
pemanasan global akibat naiknya konsentrasi
karbondioksida yang dihasilkan oleh proses
industrialisasi negara-negara maju. Akhirnya timbul
komitmen antara negara maju yang harus
mengurangi emisi karbondioksida (CO2) sampai
limit tertentu sedangkan negara berkembang
melakukan reboisasi dan rehabilitasi hutannya.
Hutan yang ditanami kembali menghasilkan
sertifikasi (certified emission reduction/CER) yang
dapat diperjual belikan dalam perdagangan karbon.
Negara maju memiliki sertifikasi tersebut sebagai
bentuk izin melakukan emisi. Mekanisme ini
dikenal dengan konsep Clean Development
Mechanism (CDM) yang diatur dalam Protokol
Kyoto.

CDM di kehutanan ini lahir dari tuntutan terhadap
fungsi dan peran hutan tropis yang tersisa yang
dianggap sebagai “paru-paru dunia”, maka negara-
negara pemilik hutan ini harus diberikan
kompensasi untuk sumbangannya dalam
menyediakan paru-paru dunia tersebut. Peran
utama hutan adalah untuk menyerap Gas Rumah
Kaca — terutama karbon yang ada di atmosfer.
Karenanya kegiatan kehutanan dalam isu
perubahan iklim ini termasuk dalam carbon
sequestration activities, yaitu kegiatan-kegiatan
yang menyerap karbon yang ada di atmosfer
(carbon sinks). Dengan perannya ini, hutan dapat
membantu mencapai tujuan Konvensi Perubahan
Iklim dalam menjaga stabilitas konsentrasi gas
rumah kaca pada tingkat aman yang tidak
membahayakan sistem iklim global.

CDM juga dapat dilihat sebagai bentuk kompensasi
dari negara maju kepada negara berkembang,
sehingga CDM merupakan peluang memperoleh
dana luar negeri untuk mendukung program-
program prioritas, penciptaan lapangan kerja
dengan adanya investasi baru. Bagi Indonesia,
manfaat tidak langsung yang dapat dipetik adalah
berupa technology transfer, capacity building,
peningkatan kualitas lingkungan, serta peningkatan
daya saing.

Integrasi CDM-GNRHL

Terdapat dua opsi utama yang dapat dilakukan
dalam menyikapi terjadinya perubahan iklim
tersebut, yaitu opsi mitigasi dan adaptasi. Mitigasi
adalah upaya untuk mengurangi emisi Gas Rumah
Kaca sehingga laju perubahan iklim dapat di tekan.
Opsi mitigasi dapat diimplementasikan melalui
kegiatan mengurangi terjadinya penebangan liar,
mencegah kebakaran hutan, dan meningkatkan
penyerapan GRK dengan penghijauan dan
penghutanan kembali. Kegiatan mitigasi di sektor
kehutanan yang telah dilakukan antara lain
reforestasi, afforestasi, community forest,
agroforestry, pengayaan alami, reduced impact
logging dan bioelectricity, tetapi untuk ketiga
kegiatan terakhir tingkat pelaksanaannya masih
sangat rendah (Boer, 2001).

Sedangkan adaptasi adalah upaya yang dapat
dilakukan untuk menekan dampak negatif dari
perubahan iklim. Adaptasi di sektor kehutanan
dapat dilakukan melalui upaya-upaya pembuatan
sekat bakar, pembuatan tanaman campuran,
pemberantasan illegal logging dan perambahan
kawasan, dan sebagainya.

Indonesia bisa mendapatkan sedikitnya US$ 500
juta dari nilai reduksi karbon yang dijual melaui
mekanisme CDM. Nilai keseluruhan di atas
berasal pengelolaan hutan lestari dan dari sektor
energi. Dengan keikutsertaan ini maka praktek
illegal logging akan ditekan dan keberadaan luasan
hutan sebagai jaminan pasokan karbon akan terus
dijaga. Secara tidak langsung mekanisme ini akan
mencegah terjadi kehilangan devisa akibat
penebangan liar sebesar 30 triliun rupiah (Agus P
Sari, Pelangi Indonesia).

Menilik terbukanya peluang mendapatkan konsesi
ekonomi dari CDM, besarnya potensi sumberdaya
hutan dan luasnya lahan kritis yang ada, maka
integrasi konsep CDM ke dalam GNRHL dapat
dilakukan pada kegiatan penanaman dilakukan
pada kawasan hutan (reforestasi) dan kegiatan
penanaman pada lahan-lahan kritis di luar kawasan
hutan (afforestasi). Melalui pelaksanaan CDM di
dalam kegiatan GNRHL, selain akan dapat
meningkatkan perekonomian nasional secara
agregat dan meningkatkan pendapatan rumah
tangga pedesaan (masyarakat di sekitar hutan),
juga akan mampu melestarikan hutan dalam
bentuk dan fungsi sesuai kondisi alaminya.

Melalui cara ini, semua pihak akan bisa
diuntungkan. Dengan demikian semua pihak akan
lebih mau untuk mendukung dan menjalankannya,
terutama karena adanya jaminan secara ekonomi
(insentif). Hal inipun sesuai dengan teori ekonomi
yang menyatakan “people response to incentive”.
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Ujung Tanjung OKI, Oktober 2004 (© Muhammad Iqbal)

Insert: Elang-ikan Kepala-kelabu Ichthyopagha ichthyaetus

ARTI PENTING LAHAN GAMBUT

SUMATERA SELATAN BAGI KEHIDUPAN GLOBAL

Oleh: Muhammad Iqbal (KPB-SOS)
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Lahan gambut tropis meliputi areal seluas 40 juta

hektar dan 50% diantaranya terdapat di Indonesia.

Karena itu lahan gambut di Indonesia (yang

tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan

Papua) merupakan cadangan karbon terestrial

yang penting untuk diperhitungkan (Mudiyarso dan

Suryadiputra 2006).

Luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan 20,6

juta hektar atau sekitar 10,8% dari luas daratan.

Dari luas tersebut sekitar 7,2 juta hektar terdapat di

Pulau Sumatera. Pada tahun 1990, luas lahan

gambut di Sumatera Selatan merupakan terluas

kedua di Sumatera setelah Riau, yaitu mencakup

1.483.662 hektar. Luas lahan gambut di Sumatera

Selatan sebagian besar adalah berupa lahan

gambut-sedang. Pada tahun 2002, luas gambut-

sedang di Sumatera Selatan telah menyusut

menjadi 66,2 % atau 0,982 juta hektar (Wahyunto

et al. 2004).

Karena luasan dan karakternya yang spesifik

mengakibatkan lahan gambut di Sumatera Selatan

(Sumsel) memilki peranan penting bagi kehidupan,

baik bagi kehidupan lokal, regional dan bahkan

mencakup kehidupan global. Sayangnya, sebagian

besar orang sering menganggap lahan gambut

merupakan lahan terlantar yang dianggap tidak

memiliki nilai penting sehingga tidak sedikit

kawasan lahan gambut di Propinsi ini dikonversi

untuk berbagai keperluan tanpa memperhatikan

kelestarian dari fungsi lahan gambut tersebut.

Lahan Gambut Sumsel sebagai Cadangan

Karbon Dunia

Mengutip data dari Wahyunto et al. (2004), pada

tahun 1990 kandungan karbon tanah gambut di

Sumatera Selatan adalah 1,799 ton yang sebagian

besar berasal dari lahan gambut dengan

kedalaman sedang. Pada tahun 2002, kandungan

karbonnya menurun menjadi 1,470 juta ton

sehingga selama 12 tahun berkurang sebesar 329

juta ton.

Kandungan karbon dari lahan gambut Sumatera

Selatan ini memiliki arti penting dalam

menstabilkan emisi gas rumah kaca ke atmosfer

sehingga tidak membahayakan sistem iklim bumi.

Gas rumah kaca sendiri adalah konsentrasi gas-

gas di atmosfer yang memiliki kemampuan

menyerap radiasi gelombang panjang yang bersifat

panas. Konsentrasi gas ini menyebabkan

keseimbangan radiasi berubah dan suhu bumi

menjadi lebih panas. Karena sifatnya yang

demikian gas-gas tersebut dinamakan Gas Rumah

Kaca (GRK) dan efek yang ditimbulkannya disebut

efek rumah kaca.

Mempertahankan luasan lahan gambut dan

melestarikan ekosistem lahan gambut di Sumatera

Selatan secara tidak langsung berarti turut

membantu keseimbangan iklim di bumi. Tetapi jika

dirusak lahan gambut ini tidak hanya menjadi

sumber Karbon Dioksida (CO2), tetapi juga

menghasilkan gas rumah kaca lainnya seperti

Metana (CH4) dan Nitrous Oksida (N2O).

Lahan Gambut Sumsel sebagai Habitat Flora-

Fauna langka di Dunia

Selain penyimpan cadangan karbon, lahan gambut

Sumatera Selatan mempunyai fungsi dan manfaat

penting yang lain, yaitu sebagai habitat flora-fauna

liar yang langka dan secara global terancam punah

di dunia.

Perairan rawa gambut Sumatera Selatan masih

merupakan habitat bagi Ikan Arwana perak

Sclerofages formosus dan habitat utama bagi

Buaya Senyulong Tomistoma schlegelli di dunia

(Bezuijent et al. 2002). Hutan rawa gambut

Sumatera Selatan merupakan habitat bagi

setidaknya dua jenis burung air yang paling

terancam, yaitu Bangau Storm Ciconia stormii dan

Mentok rimba Cairina scutulata (Lubis et al. 2004

dan Iqbal 2006).

Rawa gambut Sumatera Selatan seperti hutan

rawa gambut Merang-Kepahiyang masih

merupakan habitat bagi beberapa mammalia paling

terancam di dunia, seperti Ungko Hylobates agilis,

Tapir Tapirus indicus, Harimau Sumatera Panthera

tigris sumatae, Beruang madu Helarctos

malayanus dan Gajah Asia Elephas maxiimus

(Lubis et al. 2004).

Selain itu, hutan rawa gambut Sumatera Selatan

juga masih sangat mungkin sebagai habitat bagi

spesies-spesies yang sampai saat ini belum

diketahui oleh sains. Setelah dipublikasikannya

keberadaan genus dan spesies ikan baru

(Paedocypris progenetica) yang juga merupakan

ikan dan vertebrata terkecil di dunia oleh Kottelat et

al. (2006) dari kawasan rawa gambut di Jambi,

maka harapan untuk menemukan beberapa

spesies yang belum tereksplorasi oleh sains di

kawasan hutan rawa gambut Sumatera Selatan

sangat terbuka.

Kepedulian bersama dalam melestarikan hutan

rawa gambut Sumatera Selatan sangat diperlukan.

Pelestarian lahan rawa gambut Sumatera Selatan

tidak hanya penting bagi kehidupan masyarakat

lokal, tetapi juga membuka akses donasi dari luar

kepada pemerintah RI sebagai kompensasi

sebagai kawasan penyedia jasa karbon bagi

kehidupan global.
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Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi

Sumatera Selatan yang terjadi selama tahun 2006

telah menimbulkan kabut asap lintas Kabupaten dan

bahkan lintas Provinsi. Tercatat peningkatan hotspot

yang cukup tajam di sebagian besar wilayah

kabupaten. Pada bulan Juli terdapat 320 hotspot,

Agustus 2113 hotspot dan September 6235 hotspot

(Buletin Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan

Lahan Sumatera Selatan dan SSFFMP 2006). Situasi

kebakaran semakin meluas dan mengkhawatirkan

karena pada bulan Agustus kebakaran sudah

merambah pada lahan rawa gambut di kabupaten

OKI, OI, Muba dan Banyuasin. Dampak kebakaran

yang terjadi selama beberapa bulan berturut-turut

pada tahun 2006 secara langsung maupun tidak

langsung diduga telah mengakibatkan dampak buruk

bagi kesehatan masyarakat.

Untuk mengetahui dampak kesehatan masyarakat

akibat dampak kabut asap terhadap kesehatan

masyarakat di Sumatera Selatan Konsorsium LSM

(Lembaga Swadaya Masyarakat) Pengelolaan

Sumberdaya Alam Berkelanjutan Sumatera Selatan

(PSDASS) dan South Sumatra Forest Fire

Management Project (SSFFMP) telah melakukan

monitoring bersama. Kabupaten Ogan Komering Ilir

dipilih sebagai lokasi monitoring, mengingat

kabupaten ini merupakan kabupaten penyumbang

hotspot tertinggi di Sumatera Selatan pada tahun

2006.

Gambar 1. Kordinator tim monitoring saat mewawancarai
responden di Desa Ulak Kemang (© Muhammad Iqbal).

Monitoring ini dilakukan untuk menggali informasi

mengenai kondisi dan isu-isu lingkungan terkini

sehubungan dengan dampak kabut asap terhadap

kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan.

Tujuan dari monitoring ini adalah untuk

menyiapkan sebuah data dasar mengenai dampak

kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dan

sebagai media untuk menyampaikan pesan

dampak kabut asap terhadap kesehatan

masyarakat lokal.

Hasil yang didapatkan dari monitoring ini

diharapkan dapat bermanfaat sebagai materi awal

yang dapat digunakan untuk melakukan aksi-aksi

kampanye terhadap masyarakat lokal untuk

terhadap bahaya atau dampak pembakaran hutan

dan lahan. Kegiatan Monitoring ini dilakukan pada

bulan Desember 2006 dengan mengambil lokasi

survei adalah Rumah Sakit dan Puskesmas di

Kecamatan dan di desa-desa di Kabupaten Ogan

Komering Ilir. Metode pengumpulan data adalah

dengan wawancara terhadap Masyarakat dan

tenaga medis dilakukan di Desa Ulak Kemang

(Pampangan), Desa Riding (Pangkalan Lampam)

dan Desa Simpang Tiga (Tulung Selapan) dan

pengumpulan data sekunder dilakukan di

Puskesmas Pampangan & Tulung Selapan; Pustu

(Puskesmas Pembantu) Pangkalan Lampam,

Riding & Simpang Tiga; Dinas Kesehatan OKI dan

RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kayu Agung.

Gambar 2. Aktifitas tim monitoring saat mewawancarai
responden di Desa Simpang Tiga (© Riadi/SSFFMP).

DAMPAK KABUT ASAP 2006 TERHADAP KESEHATAN

MASYARAKAT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Oleh:

Masrun Zawawi (Sekretaris Jenderal SNRMC)
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Dari hasil monitoring ini maka ditemukan bahwa yang

paling banyak menderita akibat kabut asap pada

tahun 2006 adalah para Balita (Bayi dan anak

dibawah umur lima tahun). Salah satu contoh kasus

penambahan jumlah penderita ISPA pada Balita

dapat dilihat dari arsip program P2 ISPA Puskesmas

pembantu Riding, dimana jumlah pasien berbanding

lurus dengan musim kemarau tahun 2006. Jumlah

pasien penderita ISPA perbulan pada tahun 2006

dapat dilihat pada grafik berikut.

Jumlah Pasien Penderita ISPA dari Catatan Arsip

Program P2 ISPA Puskemas Pembantu Riding
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Umumnya mereka menderita ISPA (Infeksi Saluran

Pernafasan Atas) selama 1 minggu sampai 1 bulan.

Dalam satu kali berobat umumnya mereka rata-rata

menghabiskan uang Rp 20.000-50,000. Biaya

berobat penderita ISPA di setiap desa bervariasi, dan

sangat sedikit masyarakat yang menggunakan

ASKIN (Asuransi untuk orang miskin). Dari temuan

lapangan dan pengumpulan data sekunder maka

jumlah penderita ISPA berbanding lurus seiring

dengan datangnya musim kemarau (awal Agustus-

awal November).

Gambar 3. Kepala Reka Medik RSUD Kayu Agung dan stafnya
saat mempersiapkan data pasien (© Muhammad Iqbal).

Sebagai perbandingan untuk melihat jumlah

penderita penyakit saluran pernafasan di

kecamatan yang tidak dikunjungi pada monitoring

ini maka data dinas kesehatan OKI (2006)

mengenai jumlah penderita penyakit saluran

pernafasan di Puskesmas Jalur 25 air Sugihan

layak untuk dijadikan pembanding. Data penderita

penyakit saluran pernafasan di Puskesmas Jalur

25 Air Sugihan pada tahun 2006 dapat dilihat pada

grafik berikut.

Jumlah Pasien Penderita Saluran Pernafasan

di Puskesmas Jalur 25 Air Sugihan pada Tahun 2006
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Sebagai tindak lanjut dari monitoring ini maka

dipresentasikan hasil monitoring di Ruang Meeting

SSFFMP pada tanggal 18 Desember 2006.

Presentasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait,

termasuk pihak media masa. Sebagai rekomendasi

dari presentasi ini maka para peserta diskusi

merasa perlu melakukan upaya bersama yang

melibatkan berbagai stakeholder untuk mengurangi

dampak kabut asap bagi masyarakat, tidak hanya

untuk Kabupaten OKI tetapi juga di Sumatera

Selatan dan perlu dilakukan monitoring secara

komprehensif meliputi monitoring terhadap dampak

ekonomi, sosial dan politik.

Gambar 4. Koordinator tim monitoring saat berdiksusi dengan
Kepala Puskesmas Desa Riding (© Muhammad Iqbal).



8

Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah salah satu

kawasan yang memiliki lahan rawa gambut terluas.

Secara ekologis, fungsi rawa gambut sangat penting

karena sebagai cadangan air tawar, penyerap karbon,

dan ekosistem bagi makhluk hidup, terutama ikan.

Ikan di rawa gambut biasanya sangat unik, karena

ekosistemnya yang ekstrim. Sampai saat ini, biologi

dan ekologi ikan rawa gambut di Sumatera Selatan

masih sangat sedikit diketahui.

Salah satu jenis ikan air tawar yang terkenal untuk

hiasan, diadu, dan pemakan jentik nyamuk adalah

marga Betta, atau di Sumatera Selatan lebih di kenal

dengan sebutan ikan ”Tempalo” atau di daerah Ogan

Komering Ilir di sebut ”Cepale atau Cempale”. Dalam

bahasa Indonesia ikan seperti ini sering disebut

dengan nama Ikan Cupang.

Secara umum ciri ikan ini adalah : 9 jari pada sirip

punggung, 22 jari ada sirip perut, sirip ekor membulat,

type mulut terminal, panjang total sirip dada sekitar 2

cm dan 6 jari sirip dada. Serta warna tubuh gelap dan

sedikit ada bintik biru pada ekor.

Tanggal 4 maret 2007, di desa Ujung Tanjung penulis

menemukan ikan dari marga Betta yang di sebut oleh

penduduk setempat Cepale Rawang. Jenis yang

ditemukan ini berukuran lebih besar atau tidak seperti

umumnya ukuran species dari genus Betta. Ikan ini

memiliki ukuran panjang dari kepala sampai ekor

(panjang total) ± 11 cm, berwarna hitam gelap, dan

sedikit ada garis biru walaupun samar atau terputus

menjadi bintik-bintik di ekornya, sirip ekor membulat

serta badan dan sirip berwarna gelap.

Secara taksonomi ikan cupang termasuk dalam ordo

Perciformes dan famili Belontiidae. Ikan-ikan ini

merupakan kelompok ikan terbesar dari ikan-ikan

yang mempunyai labirin. Ikan-ikan ini hidup terbatas di

perairan tawar Asia dari India sampai Cina dan

Indonesia bagian barat. Kebanyakan hidup di air

tenang dan kadang-kadang hidup di perairan dengan

konsentrasi oksigen yang rendah diantara vegetasi

yang lebat.

Untuk memastikan jenis dari spesies ikan cupang ini

kami mengkorfirmasikannya dengan Dr. Maurice

Kottelat (pengarang buku Freshwater Fishes of

Western Indonesia and Sulawesi. Hasilnya..... ?, Dr.

Maurice Kottelat belum bisa mengidentifikasikan

dengan pasti ikan ini dan tidak tertutup kemungkinan

jika spesies ini adalah spesies baru.

Gambar 1-2. Spesies ikan cupang dari perairan gambut U. Tanjung
(© Mochammad Saleh/SSFFMP)

Marga (Genus) Betta merupakan marga yang

memerlukan revisi yang teliti untuk menjelaskan posisi

spesiesnya. Untuk membedakan jenis-jenis yang

diawetkan sangat sulit, sedangkan warna pada waktu

hidup sangat berguna untuk melakukan identifikasi.

Warna dipengaruhi oleh keadaan kematangankelamin,

keadaan reproduksi, jenis kelamin dan barangkali

beberapa faktor geografi.

Sejak ditebitkannya buku ”Freshwater Fishes of Western

Indonesia and Sulawesi”, revisi taksonomi dan penemuan

jenis ikan baru di Sumatera terus berlanjut, termasuk

diantaranya penemuan jenis ikan Cupang Betta spp.

Beberapa jenis spesies ikan cupang baru untuk Sumatera

diantaranya adalah Betta burdigula, Betta chloropharynx

dan Betta miniopinna.

Pada tahun 1990, IUCN hanya menempatkan satu jenis

ikan Betta dari Sumatera yang masuk dalam jenis yang

terancam secara global yaitu Betta rubra. Pada tahun

2000, tiga jenis ikan cupang baru yang ditemukan di

Sumatera diatas (Betta burdigula, Betta chloropharynx

dan Betta miniopinna) langsung masuk dalam daftar

spesies yang secara global dianggap terancam punah.

KETEMU DENGAN “CEPALE RAWANG”;

SEBUAH CERMIN KEKAYAAN SUMBER DAYA IKAN GAMBUT DI SUMATERA SELATAN

Oleh:

Ali Imron (Manager Operasional SNRMC)
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Studi lebih lanjut dan komprehensif mengenai ikan di

kawasan rawa gambut di Sumatera Selatan sangat

dibutuhkan. Informasi dasar mengenai ikan baik

berupa taksonomi dan ekologi (yang meliputi migrasi,

habitat, ekologi berbiak dan lain sebagainya) sangat

penting dalam menunjang kelestarian sumber daya

ikan rawa gambut di Sumatera Selatan.

Jika saat ini kita telah merasakan kepunahan dari

beberapa jenis ikan rawa gambut seperti ikan Arwana

Sclerofages formosus dan ikan belida Chitala lopis,

maka sebentar lagi kita mungkin akan kehilangan

lebih banyak ikan lagi. Kita tidak akan mungkin

mengkonservasi sumber daya ikan yang kita miliki kalau

pengetahuan mengenai ikan ini tidak ada ?.

Sebagai salah satu upaya mengajarkan dan memberikan

contoh kaidah konservasi bagi anak-anak Desa Ujung

Tanjung, maka ikan yang ditangkap tersebut dilepas

(release) kembalike habitatnya. Ikan tersebut tidak

diawaetkan karena bahan dan alat yang digunakan untuk

mengawetkan ikan ini sebagai spesimen tidak tersedia.

Pelepasan ikan ini kembali di habitatnya diharapkan

dapat menggugah kepedulian anak-anak desa yang polos

ini untuk menyayangi hewan dan alam sekitarnya.

Sekelompok anak yang menemukan ikan Cupang tersebut Salah satu sisi Desa Ujung Tanjung dan hutan rawa gambutnya
(© Ali Imron) (© Muhammad Iqbal)

INFO BUKU
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Mengenal Flora Fauna Sumatera Selatan

IKAN-IKAN PARI TAMAN NASIONAL SEMBILANG

Propinsi Sumatera Selatan memiliki kekayaan sumber
daya hayati yang tinggi. Kekayaan sumber daya hayati
tersebut masih banyak yang belum diketahui manfaat
dan fungsinya bagi kehidupan manusia baik secara
langsung maupun tidak langsung. Salah satu lokasi
yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi di
Sumatera Selatan adalah di Taman Nasional (TN)
Sembilang. TN Sembilang memilki keanekaragaman
hayati terutama keanekaragaman ikan yang sangat
tinggi Banyak ikan yang belum diketahui manfaatnya

secara langsung dikawasan ini sesungguhnya
memilki peranan penting dalam produksi
perikanan karena kedudukannya dalam jaring-
jaring kehidupan. Salah satu jenis ikan yang
sangat sedkit diketahui biologinya adalah ikan
pari. Dalam kolom mengenal Flora Fauna
Sumatera Selatan kali ini kami menyajikan jenis-
jenis ikan pari yang terdapat di kawasan TN
Sembilang.

1. Aetobatus narinari 2. A. narinari (tampak perut) 3. Himantura walga

5. Gymnura poecilura 6. Dasyatis kuhlii

4. Himantura uarnacoides 7. Himantura oxyrhynchus

(Foto-foto : © Muhammad Iqbal)
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INFO DAN LOWONGAN
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INFO KEGIATAN SNRMC

Lokalatih Project Proposal Formulation dan Teknik
Penulisan Proposal

Bertempat di Hotel Indryasari Indralaya Kabupaten Ogan

Ilir SNRMC dan SSFMP pada tanggal 9-12 November

2006 yang lalu mengadakan sebuah pelatihan formulasi

proposal dan teknik penulisan proposal bagi LSM-LSM di

Sumatera Selatan. Pelatihan ini diikuti oleh 10 LSM

lingkungan di Sumatera Selatan.

SNRMC Ikuti Diskusi (Rapat) Restorasi Ekosistem
Hutan Dataran Rendah Sumatera Di Jakarta

Pada tanggal 23 November 2006 yang lalu SNRMC

mengutus 1 orang perwakilan untuk mengikuti diskusi

Diskusi Restorasi ekosistem dengan tema ”Optimalisasi

Pemanfaatan Sumberdaya Hutan non kayu menuju

pengelolaan hutan lestari”. Diskusi ini bertempat di

Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Departemen Kehutanan RI Jakarta.

Monitoring dan Presentasi hasil monitoring dampak
Kabut asap di Kabupaten OKI

SNMRC dan South Sumatra Forest Fire Management

Project pada tanggal 3-14 Desember 2006 yang lalu

melakukan monitoring dampak akibat asap terhadap

kesehatan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sumatera Selatan. Monitoring ini dilakukan untuk

menggali informasi mengenai kondisi dan isu-isu

lingkungan terkini sehubungan dengan dampak kabut

asap terhadap kesehatan masyarakat di Sumatera

Selatan. Tujuan dari monitoring ini adalah untuk

menyiapkan sebuah data dasar mengenai dampak kabut

asap terhadap kesehatan masyarakat dan sebagai media

untuk menyampaikan pesan dampak kabut asap

terhadap kesehatan masyarakat lokal. Hasil yang

didapatkan dari monitoring ini diharapkan dapat

bermanfaat sebagai materi awal yang dapat

digunakan untuk melakukan aksi-aksi kampanye

terhadap masyarakat lokal untuk terhadap bahaya

atau dampak pembakaran hutan dan lahan.

Groundcheck Hotspot di Kabupaten OKI

Pada tanggal 27 November sampai 1 Desember

2006 yang lalu, Departemen RS/GIS SSFFMP

bekerjasama sama dengan SNRMC melakukan

groundcheck penyebab terjadinya hotspot di

beberapa daerah yang memiliki konsentrasi

hotspot tertinggi. Kegiatan groundcheck ini

dilakukan di kawasan hutan gambut di sekitar

kawasan Desa Simpang Tiga (Kecamatan Tulung

Selapan), kawasan hutan gambut jalan Air

Sugihan-Pangkalan Lampam dan kawasan gambut

Sepucuk (Kayu Agung).

Inisiasi Pembentukan Radio Komunitas di

Kabupaten OKI

Pada tanggal 29-31 Januari 2007 dan 16-20

Februari 2007 yang lalu SNMRC dan Departemen

RS/GIS SSFFMP South Sumatra Forest Fire

Management Project telah melakukan dua kali pre-

assesment (pengkajian awal) untuk membentuk

radio komunitas di Kabupaten OKI. Pre-assesment

pertama dilakukan di Radio Komunitas BSB Jaya

Indah Desa Simpang Bayat Kabupaten Musi

Banyuasin dan pre-assesment kedua dilakukan di

dua desa di Kabupaten OKI yang akan dipilih

sebagai lokasi Radio Komunitas.

PUBLIKASI SSFFMP DAN SNRMC

Hotspot Volume VII, November 2006. South Sumatra Forest Fire Management Project.

Hotspot Volume VIII, Maret 2007. South Sumatra Forest Fire Management Project.

Iqbal, M., Solichin., Fanani, A.Z., Desferli, C., Junaidi., Mulyadi., Mahsoni, S., & A. Fanani. 2006. Sistem
Padi Sonor di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Laporan
untuk South Sumatra Forest Fire Management Project. SSFFMP. Palembang.

Satriabuana, D. Tanpa Tahun. Panduan (Pendampingan) Penataan Tata Batas Administrasi wilayah Desa
Secara Partisipatif untuk Wilayah Rawan Konflik Tenurial dan Rentan Kebakaran Hutan-Lahan.
South Sumatra Forest Fire Management Project.

Yandriani., Wardah. dan E. Engelhard. 2006. Pendekatan Sensitif Gender pada Pengelolaan Kebakaran
dan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat. South Sumatra Forest Fire Management Project.

Yandriani., Wardah. dan E. Engelhard. 2006. Gender-Sensitive Approaches in Community-Based Fire and
Natural Resources Management. South Sumatra Forest Fire Management Project.

Zawawi, M. dan M. Iqbal. 2006. Monitoring Dampak Kabut Asap Terhadap Kesehatan Masyarakat di
Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Laporan Akhir. South Sumatra Forest Fire
Management Project (SSFFMP)/Sustainable Natural Resources Management Consortium (SNRMC).
Palembang.
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(Foto-foto : © Muhammad Iqbal)


