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KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  

SELALU MENGANCAM DI SUMATERA SELATAN 

 

 
Sumatera Selatan sebagai salah 
satu provinsi yang menjadi 
langganan kejadian karhutla 
dimana pada tahun 2019 lalu 14 
dari 17 kabupaten/kota yang 
ada mengalami kebakaran hutan 
dan lahan dimana total luas 
kebakaran dari Januari-
November 2019 mencapai 
428.356 hektar. Kabut asap 
yang berasal dari kebakaran 
lahan dan hutan masuk ke Kota 
Palembang hingga membuat 500 
sekolah di kota tersebut 
diliburkan karena level udaranya 
sudah dalam taraf 
membahayakan. Sejumlah warga 
Kota Palembang banyak yang 
terkena ISPA karena menghisap 
asap sisa dari kebakaran lahan 
tersebut.Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Provinsi Sumatera 
Selatan mencatat, sebanyak 
2.188 balita terkena Infeksi 
Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 
dari Minggu keempat Agustus 
hingga 2 September 2019. 
Berdasarkan data BPS jumlah 
penderita ISPA di Provinsi 
Sumatera Selatan mengalami 
peningkatan 27,71% dalam 
jangka waktu juni-agustus 2019 
dimana jumlah yang terdata naik 
dari 39.683 orang pada bulan 
Juni dan menjadi 50.682 orang 
pada bulan Agustus. Sejumlah 
penerbangan bahkan harus 
dibatalkan karena jarak pandang 
yang sangat terbatas 
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REALITAS LAPANGAN 
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• Karhutlah terjadi hampir setiap tahun namun, di lapangan perhatian 

terhadap pencegahan terlihat sangat minim 
• Tidak ada kesiagaan menjelang kemarau datang: 

• intensitas patroli pencegahan rendah 
• peralatan pencegahan dini sangat terbatas 
• koordinasi tingkat desa belum terjadi 
• masing-masing pihak bergerak sendiri-sendiri 

• Banyak lahan terlantar dan berkonflik tanpa pengawasan yang ketat 
• Kesadaran masyarakat masih juga masih perlu ditingkatkan  
• Pemerintah Desa  dan masyarakat merupakan garda depan 

penanggulangan karhutlah, namun kemampuan pemerintah dan 
masyarakat desa terbatas: tidak ada peralatan, tidak ada infrastruktu, 
biaya operasional sangat minim 

• Struktur pemerintah di tingkat bawah kecamatan, koramil, polsek 
seringkali kewalahan (kelabakan) menghadapi api jika terjadi kebakaran 
besar, dan… 
 

jika terjadi kebakaran: hanya hujan yang dapat memadamkan 
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MUARA MEDAK: DESA YANG SELALU TERBAKAR 
Desa Muara Medak salah satu desa di wilayah Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi 

Sumatera Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. Wilayah Desa Muara Medak terletak secara 

geografis pada kisaran posisi 103°5’7” E hingga 104°2’20” E dan 1°45’30” S hingga 2°4’41” S. Topografi Muara 

Medak berupa daratan dengan ketinggaian 15mdpl. Wilayahnya mempunyai luas sekitar 75.000 ha dan 

berpenduduk13.724  jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga ± 2.467 KK 
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Berdasarkan informasi satelit Modis jumlah data hotspot yang terekam dari tahun 2010 s/d 2019 di 
wilayah desa Muara Medak adalah sebagai berikut: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan grafik  diatas terlihat bahwa selama 9 tahun, titik terendah hotspot berada di tahun 2010, 
2016 dan 2017. Di luar tiga tahun ini, jumlah hotspot di desa Muara Medak tergolong cukup tinggi. 
Terutama di tahun 2015 (1282 titik) yang merupakan tahun dimana terjadi Bencana Asap Nasional 
serta di tahun 2019 (975 titik) per bulan Oktober. Sedangkan Sebaran hotspot pada kejadian karhutlah 
2015 dan 2019 adalah dapat digambarkan dalam gambar di bawah ini. 
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Sebaran hotspot di Desa Muara Medak pada tahun 2015 (kiri) dan tahun 2019 (kanan) 
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DESA TANGGAP KARHUTLAH: MENGGAGAS PENCEGAHAN INTENSIF BERBASIS 

DESA 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sudah puluhan tahun kebakaran hutan selalu terjadi di Desa Muara Medak, namun hingga saat ini seolah-olah 
belum ada langkah-langkah konkret untuk menangkalnya. Berbagai Kelompok Peduli dibentuk baik oleh 
perusahaan-perusahaan di sekitar desa maupun dari instansi pemerintah itu sendiri. Namun mereka bergerak secara 
parsial, bahkan pemerintah desa pun tidak bisa ikut berperan terhadap peran mereka. Di lain pihak pemerintah desa 
dan masyarakat luas (yang tidak selalu tergabung dalam kelompok pengendali kebakaran) selalu menjadi bagian 
tersibuk dalam mengatasi kebakaran. 
 
Peran pemerintah desa dan masyarakat dalam aksi-aksi pemadaman sangatlah konkret di lapangan namun tanpa 
dukungan yang memadai: tidak ada peralatan yang memadai, tidak ada infrastruktur, dan justru seringkali keluar 
kocek sendiri untuk pemadaman kebakaran. Selain itu Pemerintah Desa juga tidak mempunyai anggaran khusus 
terkait kebakaran ini, padahal publikasi anggaran untuk penanganan karhutlah tidaklah kecil, namun porsi yang 
dipercayakan kepada pemerintah desa dan masyarakat sangatlah minim dibandingkan kontribusi mereka.  

Rapat anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) Setya Mandiri Desa Muara Medak. 

Pemerintah Desa Muara Medak membentuk Pokmas ini sebagai wadah koordinasi dan 

sinergi kelompok-kelompok pedulikebakaran di masing-masing dusun supaya dapat 

menyatukan langkah di tingkat desa. Selain itu juga melalui Pokmas ini Pemerintah 

Desa akan selalu mengarusutamakan strategi pencegahan dibandingkan dengan 

strategi pemadaman api 
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STRATEGI UTAMA POKMAS SETYA MANDIRI: 

1. PENGUATAN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA 

2. PENGUATAN  KOORDINASI WARGA DAN REGU PEDULI KEBAKARAN 

3. FOKUS PADA PENCEGAHAN 

4. MERANCANG KEBUTUHAN PERALATAN DAN INFRASTRUKTUR PENCEGAHAN KARHUTLAH  

SKALA DESA 

5. MEMPERKUAT KOLABORASI DENGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT 

6. PENGELOLAAN LAHAN TERLANTAR 

7. PEMBASAHAN GAMBUT DI SAAT KEMARAU 
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STRATEGI UTAMA POKMAS SETYA MANDIRI: 

RANCANGAN KESIAPAN DESA UNTUK PENCEGAHAN KARHUTLAH: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSEDUR PENGELOLAAN INVENTARIS DAN DANA  PENCEGAHAN KARHUTLAH:  

 Semua peralatan dan infrastruktur adalah inventaris milik pemerintah desa yang 

akan dikelo melalui Pokmas Setia Mandiri untuk digunakan dalam upaya 

pencegahan karhutbunlah di Desa Muara Medak 

 Penggunakan perlatan dan alokasi dana akan disesuaikan dengan tingkat 

kerawanan masing-asing area atau dusun  

 Penggunaan perlatan dan pemanfaatan dana akan dimonitor oleh pemerintah desa 

dan dilaporkan secara transparan kepada anggota dan pengurus Pokmas Setia 

Mandiri 

 Peralatan dapat dipinjamkan atau digunakan oleh desa-desa tetangga seijin 

Pemerintah Desa Muara Medak 



Desa Muara Medak, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 

Desa Tanggap Karhutbunlah 

 

 

  |    Page 10 of 33 

 

KEBUTUHAN KOLABORASI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagram Kolaborasi dengan parapihak dan koordinasi internal desa untuk mendukung Desa Tanggap Karhutbunlah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemerintah Desa Muara Medak 
(Penanggung Jawab) 

Instansi terkait 
Kabupaten/Provinsi/ 

Pusat 

TNI/Polri Perusahaan LSM dan 
Pihak-pihak 

lain 

POKMAS SETIA MANDIRI 
(Koordinator/Monitoring/Pengelola Inventaris) 

KTPA/KMPA/REPAIR 
TINGKAT DUSUN 

(Pelaksana) 

KTPA/KMPA/REPAIR 
TINGKAT DUSUN 

(Pelaksana) 

KTPA/KMPA/REPAIR 
TINGKAT DUSUN 

(Pelaksana) 
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LEMBAR DUKUNGAN 

Dengan ini kami menyatakan mendukung langkah Pemerintah Desa 

Muara Medak dalam mengembangkan Desa Tanggap Karhutbunlah 

(Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kapolsek Bayung Lencir 
 

 
 
 
 
 

Imran 
Camat Bayung Lencir 

 
 
 
 
 
 

Danramil Bayung Lencir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Wilayah II Lalan Mendis 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Sumatera Selatan 
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MENDIALOGKAN KONSEP DAN GAGASAN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dialog parapihak dalam rangka membahas Muara 

Medak sebagai Desa Model Pencegahan  Karhutla 

Intensif-Kolaboratif, Januari 2020. Doc Yayasan 

Penabulu 
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MERINTIS AKSI DI LAPANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran kedalaman air oleh masyarakat menjelang musim kemarau. Doc. Yayasan Penabulu 

Pembuatan sekat kanal oleh kelompok REPAIR. Doc. Yayasan Penabulu 
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RANCANGAN KONSEPTUAL 

LATAR BELAKANG 

Bayang-Bayang Karhulta ditengah Pandemi Covid-19 

Pandemi Covid-19 yang tengah melanda sebagian besar negara di dunia menyembunyikan sebuah ancaman laten 

yang akhir-akhir ini agak terlupakan yaitu kebakaran lahan dan hutan. Covid-19 dan Karhutla dengan skala yang 

berbeda memiliki kesamaan terkait dengan dampak ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat. Kejadian karhutla 

ditengah wabah Corona Virus ini tentu akan memberikan pukulan ganda yang lebih mematikan bagi berbagai aspek 

kehidupan sosial. Bisa kita bayangkan kepanikan dan kericuhan yang bakal terjadi jika kita harus menghadapi kabut 

asap di kota-kota Indonesia ditengah merebaknya wabah virus. Untuk itu pencegahan karhutla ditengah situasi 

pandemi harus menjadi sebuah prioritas terutama bagi provinsi-provinsi yang menjadi langganan kejadian karhutla 

agar dampak yang lebih parah bisa dihindari.  

Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi yang menjadi langganan kejadian karhutla dimana pada tahun 2019 

lalu 14 dari 17 kabupaten/kota yang ada mengalami kebakaran hutan dan lahan dimana total luas kebakaran dari 

Januari-November 2019 mencapai 428.356 hektar. Kabut asap yang berasal dari kebakaran lahan dan hutan 

masuk ke Kota Palembang hingga membuat 500 sekolah di kota tersebut diliburkan karena level udaranya sudah 

dalam taraf membahayakan. Sejumlah warga Kota Palembang banyak yang terkena ISPA karena menghisap asap 

sisa dari kebakaran lahan tersebut.Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Selatan mencatat, sebanyak 2.188 

balita terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dari Minggu keempat Agustus hingga 2 September 2019. 

Berdasarkan data BPS jumlah penderita ISPA di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan 27,71% dalam 

jangka waktu juni-agustus 2019 dimana jumlah yang terdata naik dari 39.683 orang pada bulan Juni dan menjadi 

50.682 orang pada bulan Agustus. Sejumlah penerbangan bahkan harus dibatalkan karena jarak pandang yang 

sangat terbatas.  

Bank Dunia melaporkan dalam publikasinya  yang berjudul Indonesia Economic Quarterly Reports (IEQ) bahwa total 

kerugian ekonomi dari kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2019 mencapai US$ 5,2 miliar atau sekitar Rp 72,9 

triliun yang tersebar di enam provinsi, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 

dan Kalimantan Selatan. Nilai tersebut setara dengan 0,5 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Secara 

regional karhutla juga mempengaruhi perekonomian Sumatera Selatan dimana pada bulan September terjadi 

penurunan eksport menjadi 278,09 juta dolar AS menurun dari bulan Agustus yang mencapai 334,54 juta dolar AS 

dimana hal tersebut menyebabkan ekonomi Sumsel melambat dengan pertumbuhan 5,67%.  

 

Disisi lain, pandemi Covid-19 sudah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Sumatera Selatan. Pada 

tanggal 17 April 2020 kemarin secara resmi Kota Palembang telah ditetapkan sebagai zona merah dimana hal 

tersebut terkait dengan kejadian 16 kasus transmisi lokal penularan virus yang teridentifikasi pada waktu tersebut. 

Dari sisi ekonomi, BPS mencatat terjadi penurunan nilai ekspor Sumatera Selatan Maret 2020 ini turun sebesar 

9,34 persen dibandingkan  Februari 2020. Hal tersebut dikarenakan komoditi andalan eksport Sumsel yaitu Karet, 

https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-reports
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Sawit dan Batubara mengalami penurunan permintaan dari China sebagai negara tujuan eksport utama. Terjadi PHK 

oleh sekitar 400 perusahaan di Kota Palembang. Sektor perhotelan juga mengalami pukulan yang cukup berat 

dimana rata-rata hunian menurun sampai 95% dibanding sebelumnya, tercatat sudah ada 8 hotel yang menutup 

usahanya. Bank Indonesia telah melakukan koreksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dari 5,7 - 6,1 persen 

menjadi 5,5 - 5,9%, hitungan inipun masih dianggap optimis mengingat secara nasional Indonesia diprediksi 

mengalami pertumbuhan maksimal 2,5% sampai minus akibat kontraksi ekonomi yang terjadi.  

 

Berbekal kilas balik singkat diatas, pencegahan karhutla tentu akan menjadi hal yang wajib untuk diprioritaskan 

dimana permasalahan sosial-ekonomi akibat pandemi Covid-19 sebagai sebuah situasi yang sedang dihadapi harus 

dicegah kedalaman dampak negatifnya jika bersanding dengan kejadian karhutla. Pencegahan akan menjadi sebuah 

investasi yang efektif jika dibandingkan dengan pemadaman dimana untuk itu pencegahan yang bersifat 

komprehensif hanya bisa dilakukan memalui sebuah skema kerja kolaboratif yang intensif dimana semua pihak akan 

terlibat sesuai dengan wewenang dan kompetensinya.  

Implementasi Kebijakan Belum Optimal 

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah banyak menerbitkan kebijakan yang terkait dengan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran lahan dan hutan baik terkait dengan sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, 

lingkungan hidup, bahkan agraria. Fakta dilapangan kejadian kebakaran lahan dan hutan tetap saja terjadi meskipun 

sudah banyak aturan dan regulasi yang ditetapkan. Ada banyak faktor yang menyebabkan situasi tersebut terjadi, 

akan tetapi secara umum bisa disimpulkan bahwa hal tersebut dikarenakan implementasi berbagai kebijakan yang 

ada belum bisa dilakukan secara optimal sehingga sehingga belum muncul dampak perbaikan tata kelola di sektor 

perkebunan, kehutanan, dan agraria secara  signifikan untuk menekan terjadinya kejadian karhutla. Pada konteks 

agraria meskipun jarang dikaitkan secara langsung dengan kejadian karhutla akan tetapi ketimpangan struktural 

menjadi salah satu faktor pencetus munculnya kondisi yang berpotensi memicu kejadian kebakaran lahan dan hutan.  

Terdapat relasi logis bahwa  perbaikan tata kelola agraria khususnya terkait dengan akses legal masyarakat 

terhadap lahan hutan baik melalui reforma agraria maupun perhutanan sosial akan menjadi landasan kuat bagi 

pengendalian karhutla.   

Beberapa kebijakan terkait dengan karhutla yang telah ada antara lain UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan. Pasal 78 ayat 3 berisikan pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda 

maksimal Rp. 5 miliar. Lalu Pasal 78 ayat 4 berbunyi pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun 

dengan denda maksimal sebesar Rp.1,5 miliar. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) yang menyatakan bahwa membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal 

yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH yang 

berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.  

UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa seseorang yang sengaja 

membuka lahan dengan cara dibakar, dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp.10 miliar. Pasal 

26 : "Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang 

berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.” 
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Sejalan dengan UU PPLH dan UU Perkebunan, aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar dapat kita 

lihat dalam  Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan 

Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan 

(“Permen LH 10/2010”). Pasal 4 ayat (1) Permen LH 10/2010: "Masyarakat hukum adat yang melakukan 

pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk  ditanami jenis varietas 

lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.” 

Kebijakan diatas terkait dengan upaya mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan dengan cara pelarangan 

dan pengaturan tata cara pembukaan lahan dengan cara bakar. Disisi ini, implementasi dari regulasi-regulasi 

tersebut terkendala sebuah fakta sederhana bahwa sampai saat ini tidak ada metode yang lebih efektif dan efesien 

dalam pembukaan lahan dari cara pembakaran. Dari beberapa informasi pribadi didapat angka perhitungan bahwa 

pembukaan lahan tanpa bakar bisa membutuhkan biaya 5-6 kali lipat dibandingkan dengan cara bakar. Hal ini tentu 

membuat realisasi pembukaan lahan tanpa bakar menjadi tidak mudah meskipun sudah ada ancaman pidana dan 

denda akan tetapi yang dibutuhkan adalah solusi tidak hanya sanksi. 

Pada konteks sektor pendukung telah diterbitkan pula Inpres No.8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi 

Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, Inpres No.5 Tahun 

2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan 

Gambut, dan Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. 

Pada konteks kebijakan langsung terkait dengan pengendalian karhutla tercatat paling tidak ada 3 regulasi utama 

yaitu INPRES no 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan, Permen LHK No P.32 Tahun 

2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, serta SK Gubernur Sumsel no 757 tahun 2020 Tentang 

Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan di Provinsi 

Sumatera Selatan.  

Dua diantara tiga kebijakan langsung terkait karhutla merupakan kebijakan baru yang diterbitkan pada tahun ini 

(2020) dimana hal tersebut merupakan respon terhadap kejadian karhutla 2019 sekaligus penyempurnaan dari 

kebijakan-kebijakan sebelumnya. Pada sisi ini ada harapan bahwa kebijakan baru tersebut selain memiliki dimensi 

perbaikan konseptual juga lebih implementatif untuk direalisasikan di lapangan. Inpres No 3 Tahun 2020 yang 

merupakan pengganti dari Inpres no 11 Tahun 2015 terkait Penanggulangan Karhutla memberikan angin baru pada 

konteks efektifitas penegakan hukum terhadap pidana karhutla dan pembayaran ganti ruginya. Selain itu Inpres ini 

juga menyebutkan lebih banyak pihak/sektor terkait upaya penanggulangan karhutla (25 sektor/pihak dibanding 20 

sektor/pihak pada Inpres no 11 tahun 2015) yang mengisyaratkan semakin pentingnya koordinasi lintas sektor dan 

perspektif kolaboratif dalam penanganannya.  

SK Gub No 757 tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan, 

Kebun, dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan juga menarik untuk dicermati dimana tim terpadu yang akan 

dibentuk secara eksplisit menyandingkan istilah pencegahan dan pengendalian dimana pada Permen LHK No P.32 

Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, pencegahan adalah salah satu bagian dari 

pengendalian karhutla. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel menjadikan pencegahan 

karhutla sebagai sebuah prioritas strategi dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.  

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ba37b86a4449/instruksi-presiden-nomor-8-tahun-2018
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d5cbec2758e9/instruksi-presiden-nomor-5-tahun-2019
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d5cbec2758e9/instruksi-presiden-nomor-5-tahun-2019
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bbacac0df0d6/peraturan-presiden-nomor-86-tahun-2018
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Dalam SK Gub No 757 ini ditetapkan ada 7 kelompok kerja dimana 5 diantaranya terkait secara langsung dengan 

strategi pencegahan. Lima kelompok kerja tersebut ialah : Bidang Deteksi Dini (Early Warning), Bidang 

Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Petani, Bidang Sosialisasi, Bidang Evaluasi Ketaatan Pengelolaan 

Lingkungan Unit Usaha Kegiatan terkait Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan, Bidang 

Patroli Pencegahan. Dua kelompok kerja lainnya yaitu Bidang Perencanaan dan Bidang Monitoring dan Evaluasi.  

Dari penentuan bidang kerja yang ada bisa diharapkan bahwa kedepan strategi pencegahan akan menjadi strategi 

utama sehingga pengendalian karhutla di Sumatera Selatan bisa lebih efektif dan efesien. Tapi sekali lagi bahwa 

permasalahan yang terjadi adalah tidak pada absennya kebijakan yang ada akan tetapi lebih pada implementasi 

yang tidak optimal. 

Pencegahan Belum Diprioritaskan  

Berdasarkan INPRES No. 3 Tahun 2020 kegiatan pencegahan disebutkan secara ekspilisit sebagai salah satu 

fundamen dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan. Sebagian besar kajian terkait karhutla juga memberikan 

rekomendasi agar kegiatan pencegahan dijadikan sebagai paradigma baru dimana menitikberatkan kegiatan 

pencegahan dalam setiap strategi pengendalian karhutla di Indonesia. Pertanyaan yang paling mendasar adalah 

apakah pencegahan sebagai salah satu fundamen dasar dari pengendalian karhutla sudah dijadikan prioritas dalam 

wujud kegiatan dan penganggaran? Jika dilihat dalam realitasnya hal tersebut masih jauh dari harapan dimana 

secara umum pola penganggaran pengendalian karhutla masih terfokus pada anggaran tanggap darurat dimana 

pencairan dana yang ada hanya bisa dilakukan ketika kejadian karhutla sudah dinyatakan sebagai keadaan bencana 

dimana alokasi yang ada digunakan dalam bentuk pemadaman yang tupoksinya ada pada BNPB.  

Pada konteks pencegahan,  ketimpangan anggaran di tingkat pusat dapat tercermin dari Pagu Ditjen PPI KLHK yang 

selain nilainya kecil (Rp 313 milyar) meskipun 60% (sekitar Rp.180 milyar) sudah dialokasikan pada konteks 

pencegahan dan pemadaman dini karhutla namun sebagian besar ditujukan untuk alokasi tenaga kerja seperti 

Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Bandingkan dengan alokasi untuk upaya penanganan pasca 

kebakaran pada kementrian yang sama melalui kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan yang masuk ke Ditjen 

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang memiliki pagu anggaran mencapai Rp2,04 triliun, Ditjen 

Kerusakan Lingkungan dengan pagu Rp357,47 miliar, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan pagu Rp312,9 

miliar.  

Penganggaran pencegahan karhutla di tingkat daerah juga belum tersedia dimana dana on call yang berada pada 

pos BPBD hanya bisa dicairkan melalui penentuan status darurat bencana karhutla. Pada konteks sumber dana bagi 

karhutla sebenarnya tersedia peluang bagi daerah untuk mengakses dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) 

oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan 

penanggulangan karhutla. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 

230/PMK/07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan 

Dana Reboisasi. Terobosan kebijakan ini dapat mengatasi keterbatasan dana yang selama ini menjadi kendala bagi 

pemerintah daerah dalam pengendalian karhutla. Dalam Peraturan tersebut, dijelaskan bahwa daerah yang memiliki 

potensi tinggi kebakaran hutan dan lahan, paling sedikit 50% dari alokasi DBH-DR digunakan untuk mendanai 

kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.  
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Pada konteks sinkronisasi program dan penganggaran pencegahan karhutla sebenarnya pernah disusun sebuah 

rencana acuan dasar kebijakan yang cukup detail oleh Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Kemenko 

Bidang Perekonomian serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam dokumen “Grand 

Design : Pencegahan kebakaran hutan, kebun dan lahan 2017 - 2019”. Dokumen ini disusun dengan tujuan 

untuk: (1) Menurunkan karhutbunla secara signifikan dan terukur dari tahun ke tahun; (2) Meningkatkan koordinasi 

dan harmonisasi antar kementerian dan lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk sinkronisasi 

program dan anggaran; dan (3) Meningkatkan partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam pencegahan 

kebakaran secara terencana dan sistematis. Sayangnya dokumen tersebut tidak pernah dijadikan referensi oleh 

kementrian dan lembaga terkait dalam penyusunan anggaran sehingga kegiatan pencegahan tidak disokong oleh 

kegiatan dan pendanaan yang memadai seperti tercermin pada paragraf awal diatas. 

Dari sisi teknis sebenarnya hampir semua pihak yang memiliki perhatian dalam upaya pengendalian karhutla 

sepakat bahwa kegiatan pencegahan akan lebih efektif baik dari hasil maupun pembiayaan yang dibutuhkan. 

Kegiatan pemadaman yang dilakukan pada saat kejadian karhutla sudah meluas terbukti memberikan hasil yang 

tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Dari perhitungan kejadian kebakaran lahan dan hutan di Sumatera 

Selatan pada tahun 2015 tercatat bahwa segala upaya yang melibatkan banyak sumberdaya, biaya dan waktu hanya 

mampu memadamkan api seluas 1,3% dari total wilayah yang terbakar atau sekitar 971,85 ha dari total luasan 

terbakar 736.587 ha (Budiningsih,2017).  

Pengeboman air lewat udara (water bombing) yang dilakukan juga akan terkendala secara teknis karena helikopter 

sudah kesulitan menembus asap tebal sehingga seringkali hanya menjadi sia-sia mengingat mahalnya biaya yang 

dibutuhkan serta pada banyak kejadian pengeboman air pada areal gambut kering cenderung memperluas wilayah 

terbakar. Pada banyak kasus publik lebih mempercayai sholat dan doa meminta hujan daripada upaya-upaya teknis 

yang bisa dilakukan karena selama ini secara empiris hanya hujan yang turun secara intensif lah yang bisa 

memadamkan kebakaran pada skala yang sudah meluas. Untuk itu maka perubahan paradigma pengendalian 

karhutla dari pemadaman menjadi pencegahan harus segera ditindaklanjuti secara serius melalui penganggaran 

yang memadai baik ditingkat pusat maupun daerah. 

Koordinasi Belum Kuat 

Sebagai gambaran umum, pengendalian kebakaran hutan dan lahan terbagi dalam dua situasi yaitu dalam situasi 

normal  sebelum kebakaran ditetapkan  dan setelah penetapan status darurat oleh pimpinan daerah. Pada saat pra 

darurat, kejadian  kebakaran yang ada ditangani lembaga-lembaga secara tersendiri di wilayah kerjanya masing 

masing. Apabila telah ada penetapan situasi darurat maka baru instansi-instansi pemerintah yang terkait kebakaran 

bergabung dalam satu wadah yakni Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla yang dibentuk pimpinan daerah. Di 

tingkat provinsi satuan tugas (Satgas) dibentuk berdasarkan keputusan gubernur, sedangkan Satgas kabupaten 

dibentuk berdasarkan keputusan bupati. Satuan tugas ini hanya bersifat ad hoc yang berbatas waktu yang biasanya 

mulai bekerja tatkala ditetapkan status siaga Karhutla dan berakhir ketika status darurat Karhutla dicabut. Satuan 

tugas ini umumnya berada di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pada kejadian 

dimana karhutla telah ditetapkan status siaga darurat oleh pimpinan daerah akan tetapi dirasa bahwa provinsi tidak 

mampu menangani maka mekanisme selanjutnya adalah meminta bantuan kepada Badan Nasional 
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Penanggulangan Bencana (BNPB). Hanya saja bantuan nasional dapat diberikan apabila asap telah melintas batas 

provinsi.Atau biasanya apabila bandara setempat sudah tiga hari berturut-turut tidak beroperasi karena asap yang 

tebal.  

INPRES No. 3 Tahun 2020 memberikan rincian pembagian tanggungjawab antar sektor, pusat dan daerah dimana 

hal ini secara implisit menunjukkan bahwa pemerintah melihat pengendalian karhutla sebagai sebuah 

permasalahan multisektoral yang membutuhkan kolaborasi dalam penanganannya. Pada tingkat implementasi 

lapangan pelaksanaan INPRES tersebut tidaklah sederhana, terutama pada konteks pencegahan dimana kegiatan 

yang berupa preventif, peminimalisiran dampak dan kesiapsiagaan sejauh ini masih dilakukan secara sektoral. 

Kolaborasi yang ada masih bersifat ad hoc dan hanya terfokus pada konteks pemadaman yang seringkali sudah 

sangat terlambat dimana kebakaran yang terjadi telah mencapai skala dimana ketersediaan sumberdaya dan 

kapasitas yang ada tidak memadai sehingga membutuhkan biaya yang tinggi serta kerugian yang sudah terlalu 

besar. Pada beberapa kasus, karena penetapan status darurat merupakan wewenang pimpinan daerah sehingga 

terdapat kemungkinan pertimbangan-pertimbangan non teknis ikut bertanggungjawab terhadap keterlambatan 

respon kejadian kebakaran lahan dan hutan. Bantuan pusat melalui BNPB karena memiliki syarat terkait dengan 

dampak lintas provinsi dan ancaman terhadap penerbangan juga seringkali tidak efektif karena bantuan itu datang 

pada saat situasi sudah nyaris tidak bisa lagi dikendalikan. Untuk itu maka dibutuhkan koordinasi lintas sektor yang 

tidak hanya bersifat ad hoc dan hanya fokus pada konteks pemadaman akan tetapi dibutuhkan sebuah koordinasi 

sinergis melalui mekanisme kerja kolaboratif yang intensif khususnya terkait pencegahan karhutla sehingga semua 

sumberdaya yang ada bisa dioptimalkan untuk mencegah terjadinya kejadian kebakaran lahan dan hutan. 

Desa dan Masyarakat Belum Banyak Dilibatkan 

Penyebab terjadinya karhutla, berdasarkan laporan Satgas Karhutla Sumsel 2016, bisa diidentifikasi sebagai berikut, 

Pertama, metode pembukaan lahan pertanian dan perkebunan yang masih mengandalkan metode pembakaran. 

Kedua, penelantaran lahan-lahan, terutama kawasan gambut, lahan tidak diolah dan tidak dijaga. Ketiga, tingginya 

suhu akibat kemarau panjang, Keempat, keringnya rawa-rawa, terutama rawa gambut, baik akibat tindakan yang 

disengaja atau tidak. Kelima, praktek illegal loging yang masih banyak ditemukan. Jikalau boleh ditambahkan pada 

konteks ini adalah ketidak efektifan penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran.  

Faktor-faktor diatas adalah kejadian-kejadian yang berlangsung pada tingkat tapak dimana mekanisme monitoring 

melalui patroli dan sosialisasi saja tidak selalu efektif untuk mencegah munculnya hal-hal tersebut. Dibutuhkan 

kelembagaan di tingkat tapak/lokal sebagai ujung tombak bagi kegiatan pencegahan karhutla dimana lembaga lokal 

inilah yang akan berperan agar api tidak dinyalakan atau api kecil dapat ditanggulangi lebih awal. Sistem koordinasi 

dalam deteksi dan penanganan dini ini bisa dilakukan secara lebih efektif jika melibatkan lembaga lokal dimana 

informasi yang didasarkan pada data hot spot bisa langsung ditindaklanjuti melalui ground check secara cepat dan 

efesien. Dengan kata lain, jika selama ini pengendalian karhutla hanya memposisikan masyarakat sebagai faktor 

pendukung dengan teknikalisasi istilah yang lazim berupa partisipasi maka pada konteks pencegahan sebagai 

paradigma baru dalam pengendalian karhutla masyarakat harus diposisikan sebagai garda terdepan dalam 

pencegahan kejadian kebakaran lahan dan hutan. Pencegahan tersebut tidak hanya terkait aktivitas-aktivitas teknis 

untuk mencegah kejadian seperti sosialisasi, patroli, dan pemadaman dini; akan tetapi harus masuk kedalam 
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wilayah-wilayah yang mencegah kemungkinan terjadinya kejadian karhutla seperti mendorong pengelolaan lahan 

terlantar menggunakan mekanisme kebijakan perhutanan sosial misalnya. Permasalahan struktural yang 

menimbulkan kesenjangan ekonomi antara masyarakat dengan perusahaan juga harus menjadi sebuah 

pertimbangan dalam konteks kegiatan teknis pencegahan dimana diasumsikan bahwa peningkatan kondisi ekonomi 

masyarakat sekitar hutan, akses legal terhadap lahan hutan, inisiatif-inisiatif ekonomi berkelanjutan yang didukung 

oleh parapihak akan menjadi sebuah landasan yang kuat bagi penurunan resiko terjadinya kebakaran lahan dan 

hutan dalam perspektif yang lebih luas.  

Pada tingkat tapak telah banyak terbentuk kelompok-kelompok masyarakat peduli api, pada banyak kasus didalam 

satu desa bisa terdapat lebih dari satu kelompok. Di Desa Muara Medak bahkan terdapat 10 Kelompok Masyarakat 

Peduli Api dan Kelompok Tani Peduli Api (KMPA/KTPA). Masing-masing kelompok memiliki jalur koordinasi sendiri-

sendiri dengan lembaga “patron” yang memfasilitasi pembentukannya. Ada kelompok yang berafiliasi dengan dinas 

perkebunan, dinas kehutanan, kementrian KLHK, LSM dan perusahaan. Masing-masing kelompok selama ini 

berjalan sendiri-sendiri dimana perencanaan dan realisasi kegiatannya biasanya sangat tergantung pada lembaga 

afiliasinya. Tidak ada koordinasi yang dibangun antar lembaga didalam wilayah desa sehingga sumberdaya yang 

ada tidak bisa berjalan sinergis. Hampir keseluruhan kelompok yang ada belum terintegrasi dengan lembaga formal 

desa sehingga aktifitas pengendalian karhutla yang dilakukan tidak berkesinambungan.  

Selain itu, hampir setiap kelompok peduli api selalu terkendala terkait dengan operasional kegiatan dimana 

keanggotaannya yang bersifat voluntery tetapi aktivitasnya tergantung pada asupan dana dari lembaga afiliasi yang 

terbatas pada konteks pemadaman saja. Perlu dipikirkan mekanisme  pendanaan mandiri melalui skema-skema 

pemberdayaan ekonomi kepada kelompok-kelompok tersebut melalui dana desa misalnya, sehingga kedepan 

kelompok peduli api tersebut memiliki keberdayaan internal untuk terlibat dalam pengendalian karhutla sebagai 

bagian dari permasalahan internal mereka alih-alih merupakan ‘proyek’ eksternal.    

Disisi lain, realitas lapangan terkait pengendalian karhutla baik pada tahapan pencegahan, pemadaman, maupun 

pasca kebakaran tidak bisa lepas dari peran pemerintah desa terutama Kepala Desa yang tidak hanya memiliki 

otoritas formal tetapi juga kultural. Pelibatan warga, pengumpulan sumberdaya lokal dan alokasinya, termasuk 

pemahaman akan situasi dan faktor-faktor kunci akan menjadi lebih mudah jika desa terlibat. Keterlibatan ini harus 

didasari pada sebuah sistem koordinasi yang jelas dari pusat sampai ke bawah dengan memperhatikan cakupan 

peran, wewenang dan kapasitas yang dimiliki.  
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TUJUAN PROGRAM 

1. Menyusun strategi, konsep dan rancangan biaya mitigasi intensif di tingkat desa 

Seperti disampaikan diatas melalui program ini maka desa akan mempersiapkan konsep mitigasi atau 

pencegahan bahaya karhutla yang disusun secara partisipatif di tingkat desa. Konsep ini sudah dilengkapi 

dengan rincian kebutuhan  biayanya, sehingga memudahkan pihak-pihak lain dalam memberikan dukungan 

2. Menjalin dukungan dan mengembangkan sistem koordinasi antara desa dan parapihak terkait 

Melalui program ini pemerintah desa akan aktif menjalin dan mengembangkan dukungan kepada pihak-pihak 

lain. Selanjutnya akan disusun skema atau sistem koordinasi antara pemerintah desa dan pihak-pihak lain, 

termasuk dalam hal pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program 

3. Menyusun jadwal pelaksanaan mitigasi secara kolaboratif 

Pemerintah desa akan menyusun jadwal pelaksanaan mitigasi intensif ini dan mengkoordinasikannya kepada 

parapihak terkait. Jadwal ini akan menjadi acuan bersama parapihak dalam melaksanakan tahapan dan 

berbagai kegiatan dalam rangka mitigasi secara partisipatif ini.  

4. Melaksanakan tahapan dan kegiatan mitigasi secara kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat dan 

pihak-pihak terkait dari pemerintah maupun non pemerintah 

Melalui program ini maka tahapan mitigasi akan dilaksanakan sejak awal sebelum kejadian kebakaran terjadi. 

Tahapan-tahapan seperti pembentukan tim lapangan,  patroli pencegahan, sosialisasi, dan  penyiapan peralatan 

dan infrastruktur penaggulangan akan dilakukan jauh-jauh hari.  

 

 

 

OUTPUT  

Program ini diharapkan akan menghasilkan beberapa output atau keluaran, yaitu: 

1. Tersusunnya konsep dan strategi mitigasi yang jelas dan terukur oleh pemerintah desa dan masyarakat desa 

sasaran 
2. Adanya komitmen parapihak dalam bentuk dana maupun sumberdaya yang lain (SDM, peralatan, kegiatan,dll) 
3. Adanya rencana kerja mitigasi bersama 

OUTCOME 
Dengan mengembangkan mitigasi secara intensif dan kolaboratif diharapkan akan menghasilkan beberapa hal 

outcome atau hasil dan perubahan yang signifikan. Hasil yang diharapkan muncul dari program ini adalah: 

1. Tidak terjadi kebakaran besar di Desa Muara Medak 

2. Terbangunnya sistem koordinasi yang kuat antara desa dan pihak-pihak lain dalam penanganan karhutla 

utamanya mitigasi 

3. Menurunnya anggaran pemadaman 

4. Terselamatkannya aset ekonomi masyarakat dari resiko kerusakan akibat karhutlah 
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IMPACT 
Terdapat beberapa dampak yang diharapkan muncul jika program ini berhasil diselenggarakan dengan baik. 

Dampak tersebut adalah pengaruh lebih jauh dari keberhasilan pelaksanaan program ini dan dalam skala yang lebih 

luas. Dampak yang diharapkan muncul dari pelaksanaan program ini adalah: 
1. Menguatnya keyakinan para pihak tentang efektivitas strategi mitigasi dalam penanganan karhutla, baik di 

internal desa, kabupaten maupun di tingkat provinsi dan nasional 

2. Perubahan strategi ke depan dalam penanganan bencana karhutla dengan mengedepankan 

mitigasi/pencegahan dibandingkan penanggulangan 

3. Munculnya kreativitas-kreativitas program mitigasi ke depan, misalnya dengan memadukan skema insentif 

ataupun disinsentif bagi desa maupun kelompok masyarakat. 
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DESA MUARA MEDAK 

LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS 
Desa Muara Medak salah satu desa di wilayah Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi 

Sumatera Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. Wilayah Desa Muara Medak terletak secara 

geografis pada kisaran posisi 103°5’7” E hingga 104°2’20” E dan 1°45’30” S hingga 2°4’41” S. Topografi Muara 

Medak berupa daratan dengan ketinggaian 15mdpl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desa Muara Medak merupakan Desa terluas di kecamatan Bayung Lencir, luasannya 13,51 % dari total luas 
Kecamatan Bayung Lencir (BPS, 2016). Berdasarkan data dari profil desa Muara Medak dan juga wawancara 
kepada tokoh masyarakat Desa Muara Medak memiliki luas wilayah 75638, 477 Ha. Sedang secara administratif, 
desa Muara Medak memiliki batas wilayah sebagaimana berikut ini: 
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1. BATAS UTARA   :  Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai 
Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi 
Jambi  

2. BATAS SELATAN   :  Desa Kaliberau, Kecamatan Bayung Lencir  
3. BATAS TIMUR  :  Desa Muara Merang dan Desa Pulai Gading, 

Kecamatan Bayung Lencir  
4. BATAS BARAT  :  Desa Mendis Jaya dan Mekar Jaya, Kecamatan 

Bayung Lencir  

 

Wilayah pemukiman warga desa Muara Medak terbagi menjadi 10 Dusun dan 57 Rukun Tetangga 
(RT), yaitu:  

 
 Dusun 1  : Muara Medak, mulai dari RT 1 - 4  
 Dusun 2  : Rimba Antui, mulai dari RT 1 - 8  
 Dusun 3  : Sentang, mulai dari RT 1 - 3  
 Dusun 4  : Perumahan Jambi, mulai dari RT 1 - 4  
 Dusun 5  : Muara Baru, mulai dari RT 1 - 7  
 Dusun 6  : Talang Nyamuk, mulai dari RT 1 - 15  
 Dusun 7  : Mekar Jaya, mulai dari RT 1 - 4  
 Dusun 8  : Tanah Tinggi, mulai dari RT 1 - 4  
 Dusun 9  : Rantau Pangeran, mulai dari RT 1 - 5  
 Dusun 10   : Tapak Rimau, mulai dari RT 1 - 5  

  
Letak wilayah dan sebaran dari setiap dusun berdasarkan letak lokasi desa Muara Medak dapat 
dijelaskan sebagai berikut:  

 
 Bagian  Utara  : Dusun 4,5,7,10  
 BagianTengah  : Dusun 2,3,6,9  
 Bagian Selatan   : Dusun 1,8  

  
Jarak antara dusun dengan kantor desa Muara Medak yaitu dusun terdekat dusun 8 (dusun Tanah Tinggi), 
selanjutnya dusun 1 (dusun Muara Medak), sedangkan dusun terjauh dari pusat pemerintahan desa adalah dusun 
10 (dusun Tapak Rimau).   
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Desa Muara Medak memiliki beberapa potensi Sumber Daya Alam, Sampai saat ini potensi sumber daya memiliki 
kendala yang masih sulit teratasi. Kendala utama yang dirasakan oleh masyarakat berupa hama dan harga jual yang 
rendah akibat dari sulitnya akses darat menuju Desa dan pasar di luar desa. Harga jual yang rendah menyebabkan 
pendapatan yang diterima oleh masyarakat cenderung rendah dan berakibat pada kesulitan dalam pembiayaan 
pengolahan lahan.  
 
Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif Desa Muara Medak terdapat beberapa kelas tutupan lahan. Kelas tutupan 
diklasifikasikan dalam kelompok/ zona budidaya dan non-budidaya yakni:  
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NO PENGGUNAAN LAHAN LUAS (HA) PRESENTASE ZONASI  

1 Pemukiman 383, 011 0.51 

BUDIDAYA 

2 Sawit 14931, 2 19.74 

3 Ladang 371, 847 0.49 

4 Karet 16926, 3 22.38 

5 Semak belukar 9313, 14 12.31 

6 Hutan tanaman industri 12814, 3 16.94 

7 Rumput 7282, 62 9.63 

8 Tubuh air 212, 188 0.28 
NON BUDIDAYA 

9 Hutan rawa sekunder 13403, 9 17.72 

 

Kategori zona budidaya merupakan lahan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan produktif untuk tempat 
tinggal serta sebagai zona mata pencaharian masyarakat. Prosentase penggunaan lahan tertinggi diperuntukkan 
sebagai perkebunan karet (22,38%), sawit (19,74%) dan Hutan Tanaman Rakyat/HTI (16,94%). Berdasarkan hasil 
pengklasifikasian penggunaan lahan terlihat jelas bahwasanya sebagian besar masyarakat bermatapencaharian 
sebagai petani karet dan petani sawit. Selain itu, masyarakat juga berprofesi sebagai buruh di berbagai perusahaan 
sawit di Desa Muara Medak. Pemanfaatan ruang di Desa Muara Medak dapat dilihat dalam peta berikut ini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desa Muara Medak, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 

Desa Tanggap Karhutbunlah 

 

 

  |    Page 28 of 33 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Desa Muara Medak, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 

Desa Tanggap Karhutbunlah 

 

 

  |    Page 29 of 33 

 

KEPENDUDUKAN 
Jumlah penduduk desa Muara Medak tahun 2015 berdasarkan data sekunder profil desa adalah ± 13.724  jiwa, 
dengan jumlah Kepala Keluarga ± 2.467 Kepala Keluarga (KK). Jumlah penduduk laki-laki adalah 6.497 dan 
perempuan sebanyak 7.227.  Sebaran jumlah penduduk Desa Muara Medak berdasarkan dokumen Profil Desa 
Muara Medak tahun 2015 sebagai berikut: 
 

NO NAMA DUSUN JUMLAH PENDUDUK 

1 Muara Medak 1.242 Jiwa 
2 Rimba Antui 1.672 jiwa 

3 Sentang  792 Jiwa 

4 Perumahan Jambi 839 Jiwa 

5 Muara Baru 1.985 Jiwa 

6 Talang Nyamuk 3.166 Jiwa 

7 Mekar Jaya 868 Jiwa 

8 Tanah Tinggi 1.020 Jiwa 

9 Rantau Pangeran 812 Jiwa 

10 Tapak Rimau 1.328 Jiwa 

  TOTAL = 13.724 Jiwa 
 

 

Saat ini warga desa Muara Medak sebagian besar sebagai petani tetapi diikuti dengan profesi buruh sawit di 
perusahaan perkebunan dikarenakan banyaknya perusahaan sawit yang yang berada di desa 
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RENCANA MITIGASI KARHUTLAH 
 
Untuk melaksanakan mitigasi ini akan dilakukan beberapa tahapan dan kegiatan pendukung. Beberapa 
kegiatan dalam rangka mitigasi tersebut dapat dijelaskan berikut ini. 
 
KOORDINASI DENGAN PARAPIHAK 
Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah koordinasi dengan parapihak di luar desa. Beberapa pihak 
yang akan diajak berkoordinasi adalah pihak Kecamatan Bayung Lencir, pihak KPH Lalan Mendis, 
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, BPBD Muba, Manggala Agni, Litbang Kehutanan, 
Bappeda MUBA, BAPPEDA Provinsi Sumsel, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan  Provinsi 
Sumatera Selatan, APHI, GAPKI, NGO/LSM,  dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah 
Desa Muara Medak 
 
 
PENENTUAN AREA RAWAN DAN JALUR PATROLI 
Hal ini akan dilakukan secara partisipatif berdasarkan informasi dari masyarakat, pemerintah desa dan 
juga dari pengalaman yang ada pada petugas KHP, Manggala Agni dan pihak-pihak lain. Berdasarkan 
analisis ini maka dapat ditetapkan area/dusun-dusun prioritas. Hal ini untuk mengantisipasi jika 
sumberdaya yang tersedia sangat terbatas.  
 
PENGADAAN PERALATAN PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN DINI 
Beberapa kebutuhan untuk melakukan mitigasi secara intensif ini telah dipetakan dan telah 
diperhitungkan kebutuhannya. Beberapa kebutuhan berupa perlatan seperti pompa, mini striker, 
selang, sprayer portable, tangki portable, Handy Talky, dll. 
 
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG DIBUTUHKAN 
Pembangunan dan penyediaan infrastruktur sebaiknya dilakukan sejak dini sebelum musim kemarau 
puncak datang. Hal ini memang sangat tergantung dari dukungan pendanaan dari berbagai pihak yang 
nantinya akan menentukan kecukupan dari infrastruktur yang dibutuhkan. Infrastruktur yang dibutuhkan 
dalam pencegahan karhutlah adalah: Posko pemantauan dan pengawasan (dapat berupa tenda dan 
perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan), sekat kanal, embung, sumur bor untuk sumber air jika 
dibutuhkan  
 
PELATIHAN 
Adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan anggota pokmas dan kelompok-kelompok peduli api 
dalam penanggulangan karhutlah. Kemampuan ini meliputi pemahaman teoritik maupun skill 
pencegahan dan penanggulangan. 
 
PATROLI PENCEGAHAN 
Patroli adalah upaya pemantauan yang dilakukan sejak dini sebelum bencana karhutlah terjadi. Patroli 
ini dilakukan dengan membagi wilayah ke dalam kluster-kluster yang akan dipantau oleh kelompok 
atau regu peduli api. Melalui patroli akan dicatat beberapa perkembangan hal-hal yang  terkait dengan 
karhutlah pada area patroli seperti aktivitas manusia, keberadaan biomassa, kondisi air dll. Kondisi 
akan dilaporkan secara periodik.   
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KAMPANYE DAN SOSIALISASI 
Adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan warga sebelum terjadinya karhutla. 
Kegiatan ini dapat berupa pertemuan sosialisasi, ataupun pemasangan papan dan spanduk peringatan.  
 
JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM 
Berikut ini adalah rencana pelaksanaan Program Mitigasi Karhutlah Intensif-Kolaboratif Berbasis Desa 
di Desa Muara Medak 
 

No Kegiatan  

Agustus September Oktober November 

                

 Koordinasi Dengan Parapihak                 

 Peng. Alat dan Pemb. Infrastruktur                 

 Pelatihan                 

 Kampanye dan Sosialisasi                 

 Patroli Umum                 

 Patroli intensif                 

 Laporan Perkembangan                  

 

KELEMBAGAAN MASYARAKAT PEDULI API TINGKAT DESA 
Paska kebakaran besar yang melanda desa Muara Medak di tahun 2019, Pemerintah Desa mengmabil 
kebijakan untuk mengintegrasikan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Karhutlah dengan 
membentuk organisasi induk yang disebut dengan Kelompok Masyarakat (PokMas) “Setia Mandiri”. 
Organisasi Kelompok Masyarakat ini akan berfungsi mengkoordinir aktifis KMPA/KTPA yang berada di 
10 dusun. Pokmas “Setia Mandiri” dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Medak 
No: 11 tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 2 September 2019. Dengan adanya Pokmas, semua 
KMPA/KTPA berintegrasi kedalam strukturnya dan tidak lagi bergerak sendiri-sendiri. Adapun daftar 
Pengurus dan anggota Pokmas Setia Mandiri, sebagai berikut: 
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NO NAMA L/P JABATAN ALAMAT 

1 Yadi Hermawan  L Ketua 1 

2 Jhoni Purba L Skretaris 1 

3 Suryanto L Bendahara 2 

4 Saut Lamhotma L Anggota 1 

5 Rais L Anggota 1 

6 Sumadi L Anggota 2 

7 Sutiryok L Anggota 9 

8 Heryadi L Anggota 3 

9 Kasmiran L Anggota 3 

10 Acep Priyana L Anggota 4 

11 Irno S Munthe L Anggota 10 

12 Nur Isnanto L Anggota 5 

13 Triswanto L Anggota 6 

14 Suheri L Anggota 6 

15 Nanang Suharna L Anggota 7 

16 Edi Susanto L Anggota 7 

17 Andika L Anggota 8 

18 Sugiono L Anggota 8 

19 Heriyanto H L Anggota 8 

20 Ericson Sirait L Anggota 8 

21 Mayandi L Anggota 8 

22 Suyanto L Anggota 8 

23 Riyadi L Anggota 8 

24 Semi L Anggota 9 

25 Roy Sahwan L Anggota 10 



 


